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Dr. V- Vygantas, delegate of the Lith.
Catholic youth organization Ateitininkai,
was elected president of Pax Romana, a
world-wide international movement of
Catholic students, at the Manila confer
ence. He is active in organizational work
among the Lithuanians. He received a
Doctor's degree at the U. of Illinois- He
is employed by the American Air Lines
in New York City.
Photo by V- Valaitis

Back Cover
Prof. S. Sužiedėlis, principal speaker at
Lithuanian Independence Day commemo
ration in Los Angeles; and girls in Lithu
anian national costumes. L. to R.: V. Mit
kutė, D. Karaliūtė, B. Reivydaitė and S.
Brazdžionytė.
Photo D. Cibas

SKAITYTOJAI

THE PROBLEM OF LITHUANIA'S POPULATION, E...............................................................................
THRONE OF THE BATS, an excerpt from the novel by J. Gliauda ................................................
SOVIET INEQUALITIES in occupied Lithuania ................................................................................
PRAYERS BEHIND KHRUSHCHEV'S BACK, Introduction by Richard Cardinal Cushing ...............
LITHUANIAN HISTORY IN STAMPS, Part XXV, by A. Bernotas ....................................................
PROCLAMATIONS FOR FEBRUARY 16TH ........................................................................................
LITHUANIANS MAKE NEWS .............................................................................................................
JURGIS GLIAUDA — "Draugo" romano konkurso laimėtojas ........................................................

NUOLATINIAI

This Month's Cover

PASAULYJE

/

PHOTOGRAPHERS

JAV: BOSTON, Mass. — P. Bliumas, R. Bričkus. BROOKLYN, N. Y. — V. Augustinas, V. Maželis,
G. Penikas. CHICAGO, III. — A. Gulbinskas, B. Lungys, V. Noreika. CLEVELAND, Ohio •—
V. Bacevičius. LOS ANGELES, Calif.,— L- Briedis, Pr. Gasparonis, L. Reivydas. MANCHESTER, N. H:
— K. Daugėla. NEW HAVEN, Conn.
.asiukonis- OMAHA, Nebr. — Kun. L: Musteikis
PHILADELPHIA, Pa. — F- Jakaitis, V. Gruzdys- WASHINGTON, D. C. — P. Labanauskas, Photo
Alda. WATERBURY, Conn. — J. Gaidys, V. Vaitkus. CANADA: HAMILTN, Ont. — A. JuraitisMONTREAL, P- Q. — L. Stankevičius. TORONTO, Ont. — J. Dviiaitis, Luna Photo Studio, V. Ma
cas. AUSTRALIA: E. Butkūnas, P. Sakalauskas, E. Karpavičius. S. AMERIKA: L. Kančauskas.

ANTHONY F. SKIRIUS, Leidėjas / Publisher

Straipsniai, autoriaus pa»>iu»yn pavarde, slapyvardžiu ar inicialais,
nebūtinai reiškia ir redakcijos nuomonę.
The opinions expressed in signed or initialed articles
are not necessary those of the Editors.

Žodinę ir visą kitą medžiagą, spausdintą "Lietuviy Dieny" žurnale, LD Leidyba
pasilaiko teisę panaudoti kitais atvejais.

Akylesni skaitytojai jau bus pastebėję,
kad nuo šių mėty pradžios į LD redakci
jos aktyviu talkininky būrį įsijungė nau
jas vardas — tai žurnalistas VI. Mingėla,
kuris bus tolimesnis žurnalo red. atstovas
Detroito ir apylinkių lietuviams.
Išties, malonu perduoti pareigas asme
niui, kuris turi ilgą ir sėkmingą žurnalis
tinį patyrimą ir laikraštiniame darbe yra
pasiekęs gražių rezultatų ir pripažinimo.
Todėl, reikia tikėtis,4 savo artimesniu įsi
jungimu prie LD talkininky, praturtins ir
paįvairins šio leidinio skiltis ne vien tik
savo, bet ir iš kitų gauta ir parūpinta me
džiaga.
Maloniai teks prisiminti nuoširdų bendrada.biavimą su leidėju, redaktorium ir
administratorium. Gi detroitiečiai ir kai
mynai LD bičiuliai nuo dabar visais re
dakciniais reikalais tesikreipia VI. Mingėlos adresu (ar tiesiai į redakcija — kaip
kam patogiau). Naujajam LD red. kole
gijos nariui — kolegiški sveikinimai —
Detroit, Mich.
A!- Astašaitis
Ar buvo koks Kukauskas, aš nežinau...

"Liet- Dieny" Nr. 10 (99) p. V. Pa
kalnis savo straipsnyje "Didvyriai ir iš
davikai" kalbėdamas apie tūlą Kukauską,
tarp kita-ko sako: "D. P- stovykloje, kur
tame pat kambary gyvenęs su soliste Augaityte..." Pasak p. Pakalnį išeity, kad ta
me kambaryje gyvenom: aš ir Kukauskas.
Į tai viešai atsakydama, pareiškiu, kad
stovykloje gyvenau su savo motina, sese
rim ir jos dviem vaikais. Tame pat kam
baryje gyveno ir kitos šeimos, kaip ir
aš su savo šeima atsivėrę paklodėmis
mums skirtą plotą.
Ar be any šeimų buvo dar koks Ku
kauskas, aš nežinau, nes tokio asmens ne
pažinau ir nepažįstu, tačiau p- V- Pakal
nis savo rasiniuose turėtų būti apdairesnis
ir atsargesnis panaudodamas svetimas pa
vardes spaudoje, kad tuo būdu straips
niuose jas naudojant mintis neiškryptų į
prasmę, kurį žemintų nešiotojo garbę.
Su pagarba
Juzė
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RAŠO

Detroito ir apylinkių skaitytojams

Augaitytė

Red. pastaba. "Didvyriuose ir išdavikuo
se" tebuvo atpasakota tai, ką "Tięsoj"
rašė J. Kukauskas; tai yra ne Pakalnio
teigimas, bet Kukausko; taip suprato ir
redakcija, kaip sakote, kad tame pat kam
bary gyveno ir daugiau asmeny.. Kas la
gerių gyvenimą pažįsta, tam, rodos, ne
galėjo kilti kokių garbę žeminančių min
čių. Šiaip ar taip, redakcija gerb. sol. JAugaitytę atsiprašo ir gailisi, kad jai nea
tėjo į ga.vą mintis tą sakinį patikslinti.
T-šviečia...

Iš sniege paskendusios Gary, Indianos
skaitytojas K. I- U. rašo:
"Tešviečia saulėtos Kalifornijos Lietuviy
Dienos mielais liet, kultūros spinduliais!"

KONCERTO, kurį Webster Hall, New Yorke, surengė "Darbininkas" programos dalyviai.
Iš dešinės: pianistas Aleksas Mrozinskas, solistė Monika Kripkauskienė iš Chicagos,
dainininkas Arnoldas Vokietaitis, N. Umbrazaitė, programos pranešėja, ir violončelistas.

THE PARTICIPANTS of the program at the concert of semi-weekly newspaper "Dar
bininkas", New York, N. Y.
Foto V. Maželis

ESAME REIKALINGI NE TIKTAI SAU
UŽ GERESNĘ IR TEISINGESNĘ TVARKĄ

SIMAS SUŽIEDĖLIS, Brooklyn, N. Y.

Visi
žinome esant įgimtą įstatymą, saugojantį žmogaus gy
vybę: Nežudyk! Kas ir žudo, to įstatymo nepanaikina nei jo pa
keičia. Jis galioja visuotinai, apimdamas tiek visus žmones, tiek ir
visas tautas. Tiktai tautų santykiams dar nevisuotinai taikomas. Daž
nais atvejais šio įsakymo nesilaikoma.
Lenkų rašytojas Henrikas Senkevičius, mums gerai žinomas savo
apysakomis iš Lietuvos praeities, dar prieš pirmąjį pasaulinį karą
nusiskundė: “Praeivis skuba padėti gatvėje suklupusiam, bet niekas
neskuba tiesti rankos parklupdytai tautai”. Jisai turėjo galvoje cari
nės vergijos prislėgtas Lenkiją ir Lietuvą. Niekas nesiteikė joms pa
dėti savo laisvę atgauti. Gailestingumas buvo rodomas žmonėm, bet
jo stigo tautom.
Antrojo pasaulinio karo metu ir jam besibaigiant buvo labiau
suprasta, jog anas įstatymas gina tautas, ne vien atskirus žmones.
Buvo parodyta noro pašalinti neteisybę iš tautų santykių. Atlanto ir
Jungtinių Tautų chartomis paskelbta, kad bus daugiau laikomasi
žmoniškumo ir teisingumo, lygaus visom tautom — didelėm ir ma
žom. Tautų ir rasių žudymas dar buvo pasmerktas genocido kon
vencijos.
Deja, tie kilnūs pareiškimai ir gražūs norai pasirodė ir vėl esą
tuščiaviduriai. Svetimos žemės tebegrobiamos, tautos tebeslegiamos,
su žmonėm elgiamasi it su vergais senovėje. Niekas neskuba pagal
bon jėga parklupdytiem ir žudomiem. Neteisybė pakenčiama ir pri
dengiama “realios” politikos, kuri aiškiai prieštarauja anam prigim
tajam įstatymui. Tautos žudymas yra nusikaltimas keleriopai dides
nis ir sunkesns, negu paprasta žmogžudystė.
Tautožudis yra trigubas žudikas:
jis žudo atskirus asmenis, jis mojasi žudyti visą tautą ir jis žudo kultū

rinį žmonijos įvairumą. Tauta yra nepakartojama nei savo individua
lybe, nei savo įnašu į visos žmonijos gyvenmią. Adomas Jakštas, ne
mėgęs tiesos vynioti į švelnius žodžius, čia teisingai ir kietai yra pa
sakęs: “Atimti iš žmogaus, o juo labiau iš tautos galią apsireikšti savo
turimas jėgas yra ne tiktai didžiausia neteisybė žmonijos atžvilgiu,
bet ir didžiausias nusikaltimas Dievui”. Adomas Jakštas tatai rašė
taip pat carinės nelaisvės laikais, dar prieš 50 metų. Bet ir pusei
amžiaus praėjus, to didžiausio nusidėjimo tautų santykiuose vis dar
nenusikratoma. Vis dar nenorima ginti tautos nuo žudiko tokiu bū
du, kaip civilizuotoje visuomenėje ginamas asmuo. Tuo tarpu gro
bimas svetimos žemės ir slėgimas joje gyvenančios tautos, įsisavinu
sios savo tėvynę senolių prakaitu ir krauju, yra tolygus žudymui.
“Tauta negali būti nuosavybė ar daiktas kitos tautos, nenustodama
egzistuoti” (M. Julien). O nustojus bet kuriai tautai būti, visa žmo
nija nebetenka savo šeimos nario, kurio niekas jau negali užvaduoti.
Čia yra pagrindas mūsų neatlaidžiai kovai už savo tautos gyvy
bę. Tai nėra tiktai mūsų kova. Mes kovojame už visos žmonijos ge
ra. Mūsų kova stato prieš akis laužomus moralinius principus, tą pri
gimtąjį įstatymą, kuris draudžia kitas tautas vergti, išnaudoti ir žu
dyti. Mes žinome, kad nėra malonu, kai tokie įstatymai primenami:
nėra malonu ne tiktai patiem nusikaltėliam, bet ir norintiem su jais
bičiuliautis tik dėl savo saugumo, naudos ir reikalų. Nei vieniem,
nei antriem neduodama ramybės, įkyrima, kaip sąžinės balsu, kaip
šauksmu nusikaltimo nedangstyti ir neteisinti. Nedraudžiami ir ne
baudžiami nusikaltimai tįsta į grandinę, kuriai nėra galo. Pagaliau
jie pasiekia ir tuos, kurie tarėsi esą saugūs arba tik savo saugumu
tesirūpino. Kas norėtų su tokia padėtimi apsiprasti, tam pavergtieji
neduoda ir neduos ramybės.
/ Daugiau kitame pis.
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IŠ PAX ROMANA SEMINARO, kurį surengė Stud. At-ky
S-ga vasario 20-22 Marianapoly.
Seminare dalyvavo
atstovai iš JAV, Kanados, Chilės, Ecuadoro, Peru. Tai
organizaciję pirmininkai užsukę grįždami iš Manilos

PAX ROMANA
Pokalbis su naujuoju pirmininku

istorikas, VDU dėstytojas,
L. Moksly Akademijos bendradarbis, vyriausias Ateiti
ninkę Federacijos vadas, vyr. "Darbininko" redaktorius.
Lietuviy spaudoje yra paskelbęs visą eilę gilios pras
mės straiosniy, kuriais gyvai sielojamasi Lietuvos lais
vinimu ir lietuvybės problemomis. Šio LD nr. vedamuoju
dedame jo ištrauką iš kalbos, pasakytos Los Angeles
Vasario 16 minėjime.
PROF. S. SUŽIEDĖLIS, historian and former instructor
at the University in Kaunas. Currently he is the Editor
in-Chief of "Darbininkas" in Brooklyn, N. Y.
PROF. SIMAS SUŽIEDĖLIS,

Kovodami dėl savo tautos laisvės, mes esame
priversti būti nenuoramos, ar kam tai patinka
ar nepatinka, net kai kuriem Amerikos politi
kam, kurie ragina pritilti, žudoma tauta tylėti
negali, kol ji gyva, o juo labiau — kol laisvėje
turi savo vaikų. Jiem būtų nusikaltimas prieš
savo tautų ir prieš žmonijos laisvę sučiaupti
burnų.
šiame laisvame krašte niekas prievarta mū
sų netildo. Tik mes patys nepritilkime, dar
uoliau griebdamiesi tų žingsnių, kurių iš mūsų
reikalauja esama padėtis. Mes turime išnaudoti
visas aplinkybes ir sųlygas, kad palenktume
kitus mūsų tautų ginti. Mes turime sutelkti vi
sas savo jėgas ir priemones tai kovai vesti. Ir
mes turime išlaikyti savyje gyvųjų tautos dva
sių — grynųjį lietuviškumų.
Pirmasis uždavinys susiriša su tarptautine
politika, antrasis — su lietuviškųja bendruome
ne, tretysis — su kiekvieno lietuvio asmeniu.
Tarptautinė politika nepriklauso nuo mūsų
norų, čia esame daugiau stebėtojai, nors daro
me, kas tik įmanoma, kad Lietuvos reikalai ne
būtų užmiršti ir apeiti. Lietuviškoje bendruo
menėje jau galime daug daugiau padaryti, kad
visos mūsų jėgos darniai ir visuotinai būtų
pajungtos didžiajam Lietuvos laisvinimo sieki
mui. Jei kur dar stingame vieningumo, suta
rimo ir ryžto, tai tiktai mūsų pačių kaltė. Dau
giausia gi priklauso nuo kiekvieno lietuvio, ir
tik nuo jo, išlaikymas gyvos lietuviškos dva
sios. čia nėra jokių pašalinių kliūčių, čia vis
kas siejasi su kiekvieno valia, noru, ryžtu ir
pastangomis — su jo meile tautai. Bet tai yra
pagrindas mūsų kovai, kadangi ir mažiausias
lietuviškos dvasios drumstumas jau gali būti
stabdžiu kitus palenkti kovai už Lietuvos lais
vę ir savo tarpe labiau susiglaudinti. Kam lie
tuvybė darosi ju nebe brangi, tam mažiau bus
brangi ir Lietuvos nepriklausomybė.
Lietuvos nepriklausomybės siekiame ne vien
politine kova, bet visom pastangom tautos gy
vybę išlaikyti. Politine laisve nebus kam nau
dotis, jeigu tauta bus numarinta. Priešas tai
žino ir to siekia. Jisai nesidrovi reabilituoti
nužudytųjų, lavonų, nes jie jau nebepavojingi.
Nukelta į 17 psl.
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Vytautas Petras Vygantas, naujai išrinktas Pax Roma
ną pirmininkas, yra veiklus ir plačiai pasireiškęs lietu
viškam gyvenime jaunosios kartos veikėjas.
Gimęs 1930 m. vasario 17 d- Klaipėdoje, mokytis
pradėjo Tauragėje; gimnaziją baigė 1948 m. Gr. Hesepe
stovykloje, Vokietijoje. Į JAV atvyko 1949 m. 1951 m.
baigė Brooklyo College BA laipsniu. 1953 m. Fordham
universitetas suteikė MA laipsnį. Doktoratą gavo 1956
m. Illinois universitete- Studijų šaka — psichologija.
Anksti įsitraukęs į organizacinį veikimą, dirbo MAS
ir SAS centry valdybose; dabar ateitininky federacijoje
valdyboje yra narys-referentas studenty reikalams. LSS
priklauso nuo pirmyjy jos dieny; buvo centro valdybos
nariu. Nuo pat pradžios (1954) dirbo "Lituanus" leidi
mo darbą.
V. P. Vygantas dalyvauja ir bendruomenės or-jy vei
kime: yra Amerikos Lietuviy Tarybos narys ir ALRKF
centro valdybos narys.
Nuo 1958 m. yra World University Service US Nation
al Committee narysDirba American Airlines — Executive Offices New
Yorke — kaip tos firmos psichologas. Daug tenka ke
liauti.
Kaip SAS atstovas 1958 m. išrinktas į Pax Romana —
IMCS (International Movement of Catholic Students)
centro valdybą (Directing Committee), o 1960 sausio m.
8 d. išrinktas to sąjūdžio prezidentu. Ta proga LD žur
nalas pasipuošė šio tarptautinio laimėtojo viršeliu ir
deda šį mūšy red- nario pasikalbėjimą.

— Nuo kada ir koks Jūsų asmeniškas kontak
tas su Pax Romana?

— Nors apie Pax Romana buvau girdėjęs
jau anksčiau, tačiau pirmas konkretus asmeni
nis kontaktas įvyko 1957 metų vasarų, kai tuo
metinės kol. Gečiausko vadovaujamos Studen
tų Ateitininkų Sųjungos Centro Valdybos bu
LITUANUS ŽURNALO REDAKCIJA (iš kairės): dr. V. P.
Vygantas, A- Staknienė, vyr. red., R. Gustaitytė, K. Čerkeliūnas. Trūksta G. Peniko, kurs tą grupę fotografavo.

konferencijos- Viso buvo apie 60 dalyviy. Kalba dr. V.
Vygantas.
VIEW of the delegates at the Pax Romana seminar,
Marianapolis, Conn.

vau nusiųstas kaip sųjungos atstovas į metinį
suvažiavime San Salvadore, Centrinėje Ameri
koje. Ten man išryškėjo, kad tremtinių klausi
mas visiškai apleistas, nes jie patys tuo dalyku
nesirūpina, gi tikėtis, kad kiti mūsų problemo
mis rūpintųsi, būtų tikrai naivu. Todėl grįžęs
pradėjau bandymus sujungti tremtinių sujun
gus, veikiančias Pax Romana rėmuose, į vienų
organizacinį vienetų. Už pusmečio šie planai
buvo įgyvendinti ir paskutinį tų metų savait
galį įsteigėme New Yorke veikiančių egzilinių
sųjungų komisijų. Man teko pirmininko parei
gos. 1958 metais, Eichstaetto suvažiavimo me
tu, buvau išrinktas į Pax Romanos centro val
dybų (Directing Committee) ir mano specia
lus uždavinys lietė tremtinių klausimus.
— Įdomu būtų išgirsti apie ką tik įvykusi
suvažiavimų Maniloje, kur Jūs buvote išrinktas
Pax Romana pirmininku. Kiek žinome, tai pir
mas toks atsitikimas šios organizacijos istori
ja,■ iki šiol lietuviams teteko turėti tik vice
pirmininko postas, ir jame buvo P. Dielininkaitis.

— Kadangi Pax Romana organizacijai labai
rūpi studentija neišsivysčiusiuose kraštuose,
tai sųjunginio suvažiavimo pravedimas buvo
numatytas Azijoje. 1959 metų Kalėdų švenčių
laikotarpyje į Manilų suplaukė apie 200 dele
gatų iš įvairių pasaulio dalių: buvo atstovau
jami 45 kraštai. Iš Europos atskrido specialus
lėktuvas.
Pakilioj nuotaikoj vykęs suvažiavimas pa
grindinį dėmesį skyrė socialiniams reikalams,
nes kaip tik jie Azijoje labai opūs. Organizaci
nius darbus vykdydamas, tarpsųjunginis suva
žiavimas rinko naujų pirmininkų bei valdybų.
Tokiu būdu tapau išrinktas Pax Romana —
IMCS (International Movement of Catholic
Students) pirmininku šiai kadencijai. Vicepir
mininkais išrinkti filipinietis ir Vokietijos attovas, gi centro valdybų dar sudaro amerikie
tis iš Ghanos, argentinietis, amerikietis, pran
cūzas bei airius studentus atstovaujųs indas
studentas.
THE EDITORIAL STAFF
quarterly.
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"Lituanus", collegiate
Foto G. Penikas

— Ką galėtumėt apskritai pasakyti mūsų
skaitytojams apie šią organizaciją, jos veiklos
formas ir pobūdį? Kas jai priklauso?

— Pax Romanai priklauso ne atskiri indivi
dai kaip jos nariai, bet kraštuose veikiančios
katalikų studentų sąjungos. Taigi, lietuviai
Pax Romanai gali priklausyti tik per Studentų
Ateitininkų Sąjungų. Tokių narių Pax Romanoje šiuo metu yra 98, atstovaujančių 55 kraštus.
Viso narių priskaitoma daugiau kaip 2 milionai. Pax Romanos veikla reiškiasi per studen
tų bei sendraugių — mokslus baigusių sąjū
džius.
Administracinis P. R. centras yra Fribourge,
Šveicarijoje. Ten generalinio sekretoriato įstai
ga. Kas treji metai renkami generaliniai sekre
toriai studentams ir sendraugiams. Jų štabui
priklauso rajoniniai asistentai, kurie daugumo
je atstovauja paskirus žemynus. Be to, veikia
geografiniu būdu sudarytos komisijos, kaip an
tai Europos, Azijos, Afrikos, šiaurės ir Pietų
Amerikos bei tremtinių. Jos koordinuoja veik
lą bei palaiko artimus ryšius su atskiromis są
jungomis. Centro valdyba nusako bei kontro
liuoja sekretoriato darbus bei atsakinga už
bendras veiklos gaires.
Sąjunginiai suvažiavimai vyksta kasmet, ir
jie yra vyriausi Pax Romana IMCS reikalų
sprendėjai. Sekantį kartą jis numatomas Lisa
bonoje, Portugalijoj. Kas trys metai vyksta
kongresai, į kuriuos suvažiuoja studentai ir
sendraugiai. 1961 metais tokį kongresą planuo
jama pravesti Pietų Amerikoje, žinoma, centro
valdyba turi nemažai sunkumų efektingai dirb
ti, kai nariai išsisklaidę po platų pasaulį ir fi
nansiniai ištekliai neleidžia dažnai sueiti; ta
čiau į metus turime bent 2—3 posėdžius, kurie
dažniausiai vyksta Europoje.
Veikia ir atskirų profesinių šakų subsekretoriatai, kurių pagrindinis uždavinys parengti
medžiagą prasmingam krikščioniškam profesi
niam pasiruošimui. Kadangi labai didelis kata
likų studentų skaičius neturi progos lankyti
katalikiškus universitetus, šie padaliniai bando
susidomėjusiems suteikti ideologinį formavimą
atskirų šakų specialistams. Pax Romana didelį
demesį kreipia į degančius gyvenimo klausi
mus. Be minėto dėmesio Azijos socialinėm pro
blemom, labai rūpinamasi Afrikos ideologiniu
vystymusi. Bandoma įžvelgti į gyvenamojo mo
mento problemas ir pagal tai nustatyti veiklos
programą.
— Kiek supratau, Pax Romanoje dalyvauja
laisvųjų kraštų katalikų stud, organizacijos —
kaip pavyko įeiti tremtiniams?

— Tremtiniai Pax Romanos organizacijoje
pripažinti lygiateisiais nariais, šiuo metu vei
kia latvių, lietuvių, lenkų, ukrainiečių, vengrų,
čekų, slovakų, slovėnų, kroatų, Dunojaus švabų
ir rumunų sąjungos. Ne visos lygiai veiklios;
tarp uolesniųjų suminėtinos vengrų, latvių,
ukrainiečių ir lietuvių, kurie ne vienu atžvilgiu
lenkia kitų tautybių sąjungas. Malonu, kad
bent Pax Romana mums pripažinimo nepanei
gia; kitų ideologinių pakraipų bei bendrinio

DRAUGIŠKAS MOMENTAS iš Pax Romana konferencijos
Maniloje. Sėdi šių tautų atstovai (iš kairės): kanadietis,
dvi fiiipinietės, malajietis iš Singapore, Hong Kong,
Vietnam, Japonija, USA — amerikietis ir Lietuvos atst.

dr. V. Vygantas.
A GROUP of foreign representatives at the Pax Ro
mana Conference in Manila. Far right — Lithuanian
representative, Dr. V. Vygantas-

pabūdžio organizacijos mums ne tiek palan
kios: tikro nario privilegijų neteikia. Tačiau iš
kitos pusės — mums reikia darbuotis, nes už
mus niekas kitas nepasirūpins. O progų tam
yra daug.

Toj pačioj Maniloj lankiausi pas Filipinų
prezidentą Garcią ir jam buvau pristatytas kaip
lietuvis delegatas. Tad progų tremtiniams savo
problemas skleisti bei kitus informuoti ne
trūksta, jei tik padedama pastangų. Iš kitos
pusės norėčiau pastebėti, kad kai kurios są
jungos, kai rengėme parodą, labai sunkiai bu
vo priprašomos suteikti medžiagos: ir vis tai
daugiausia dėl organizacinio nerangumo.

— Ar tik nebus viena iš tokių išnaudotų pro
gų — parodos surengimas Maniloje? Kaip ji
pavyko?

— Taip. Tai gerai išnaudota proga. Ir pavy
kusi. Nuvežėm Manilon tremtinių k-jos pareng
tą parodą, kuri nušvietė: kas esam, ką veikėm
tėvynėje, kodėl ir kaip tapome okupuoti, koks
buvo gyvenimas po okupanto jungu, bėgimas,
gyvenimas tremties stovyklose, emigracija bei
dabartinis mūsų veikimas. Prie parodos rengi
mo ypač daug prisidėjo P. Jurkus, parūpinda
mas medžiagos, parašus, ir V. Valaitis fotogra
fuodamas. Paroda buvo labai efektingai pa
ruošta ir susilaukė gyvo dėmesio visų suvažia
vimo dalyvių bei vietinių filipiniečjų tarpe. Dar
dabar ji ten rodoma. Į jos atidarymą atvyko
Popiežiaus Nuncijus, Manilos arkivyskupas,
vienintelė senatorė valstybėje Mrs. Gonzales
(ji pavadavo prezidento žmoną, kuri prieš patį
atidarymą susižeidė ir negalėjo atvykti), įvai
rių kraštų pasiuntiniai bei konsulai ir aukšti
pareigūnai. Spaudos atgarsiai buvo gausūs ir
palankūs.
IŠ LIETUVOS JAUNIMO GYVENIMO parodos Manilos
Pax Romana konferecijoje. Lenta Nr. 2. (Daugiau kita
me puslapyje).

— Kas naujo Ateitininkų Pax Romana veik
los rėmuose?

— Ateitininkų veikla tarptautinėje plotmėje
pasiekė naujo laimėjimo su Pax Romanos š.
Amerikos komisijos studijinio seminaro pravedimu. Jis įvyko Washingtono dienos savaitgaly
Marianapolyje. Atstovų buvo iš visų šiame že
myne veikiančių katalikų studentų sąjungų.
Studijų tema lietė studento tarptautinę atsa
komybę. Seminaras buvo tikrai vykusiai pra
vestas ir tokiu būdu lietuviai įsigijo daug sim
patijų ir respekto pas kanadiečius ir ameri
kiečius. Džiugu, kad šis posūkis į tarptautinius
vandenis įvyko ateitininkų 50 metų jubiliejaus
laikotarpy. Ypatingai daug pastangų padėjo
kun. J. Navys, MIC, Romualdas šviedrys, Sigi
tas Leimonas; ir kt. jų bendradarbiai verti pa
dėkos ir pagarbos už šį prasmingą darbą.
Pabaiga
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psl.

A SCENE from the exhebition in Manila during Pax
Romana conference-

LIETUVOS

—Jūs
žurnalo
mėt šia
demikų

JAUNIMAS

NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE. Religinis gyvenimas tėvynėje. Lenta Nr. 3.

ilgai esate buvęs Lituanus
redaktorius, — ką galėtu
proga pasakyti jaunųjų aka
pastangoms
remti?

—ši plotmė man labai artima.
Daug pastangų reikalauja šis dar
bas ir gaila, kad kartais nesusilau
kiame pakankamai talkos, — reikia
pasakyti, kad jos mažiausiai iš tų,
kurie neseniai mokslus šiame kraš
te baigė.. Tačiau labai daug ženklų
rodo, kad Lituanus leidimas yra

prasmingas darbas. Jau vien tas
faktas, ked per visą, gyvavimo lai
ką esame pardavę knygų už maž
daug 1000 dolerių, nors skaitytojų
nevarginame nei įkyriais skelbi
mais, nei raginimais (tik trečiame
viršelio psl. spausdinam sąrašėlį),
rodo, kad ne tk amerikiečius pa
siekiame, bet juos ir sudominame.
O kitų faktų daugybė — jų čia ne
išvardinsi.
Patį Lituanus leidimą laikau vi

/ Stand picturing Lithuanian youth during the independence years.

sos lietuvių išeivijos uždaviniu. Ir
taip jo uždavinius vaizduojuos: mū
sų intelektualinis elitas jam teikia
parengtą medžiagą;
akademinis
jaunimas atlieka techniškuosius re
dakcinius bei administracinius dar
bus, gi plačioji visuomenė savo kon
krečia finansine parama įgalina jo
nuolatinį leidimą bei paskleidžia jį
savo pažįstamų ar savo vietovėje
įtakingesnių svetimtaučių tarpe.
Juk toks pasiskirstymas ir logiš
kas ir gyvenimiškas. Finansinės

paramos Lituanus visada bus rei
kalingas, nes būtų naivu tikėtis,
kad svetimtaučiai jį išlaikytų. Kas
taip galvoja, tepatikrina, kiek to
kios specifinės paskirties leidinių
kaip Lituanus jis pats yra įsigijęs
paskutinių metų bėgyje.
—Koks yra tolimesnis
kelias?

Lituanus

—Jis eis kaip ėjęs. Tik daugiau
jam dėmesio teskiria visuomenė.
Kaip tik šiuo metu (kovo mėn.)

vykdomas platus Lituanus žurnalo
vajus. Jo sėkmė bus žurnalo sėkmė.
Prieš dvejus metus pravesta akci
ja užtikrino žurnalo leidimą iki
šiol. Ištekliai išsibaigė. Tad vėl
laukiama tautiečių dosnios para
mos. Komitetui vadovauja V. Kalmantas, kiti nariai — J. Smetona,
N. Kersnauskaitė, V. Kasperavičiūtė, R. Minkūnas, J. Gailiušytė, L.
Ješmantaitė ir č Melsbakas. Neli
kime tam prašymui abejingi — Li
tuanus leidimas vėl bus užtikrintas.

MANILOS PAX ROMANA KONFERENCIJOJ

buvo surengta Lietuvos jaunimo paroda
fotografijomis nuo laisvės metę iki trem
ties dienų. Foto nuotraukų turinį sudarė
10 lentų serija: L Kas Mes esame, 2. Stu
dentiškas gyvenimas tėvynėje, 3. Religinis
gyvenimas tėvynėje, 4. Okupantams užė
jus, 5. Okupantų žiaurumai, 6- Bėgimaspasitraukimas iš namų, 7. Tremtinių sto
vyklose, 8. Emigracija, 9. ir 10. Gyveni
mas dabar. Gerai paruošta paroda turė
jo didelį pasisekimą.

Iš parodos Maniloje. Lenta Nr. 5.

Stand, showing Communistic cruelties.
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Leonardas u/Indriekus
Iš naujo spausdinamo rinkinio
S

O

D
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Ne daiuot apie tuštybę,
Kai aplink tokia pilnatvė,
IŠ tyliųjų tavo sodų ateinu —
Pilnos erdvės saulės,
Pilnos šakos vaisių,
Pilnos, pilnos mūsų širdys
Vasaros dainų —
Jau dainuot apie tuštybę,
Skausmą, ilgėsi ir mirtį
Niekuomet neketinu.
Ateinu tiktai priminti,
Jog šiai vasarai nutilus,
Vaisiai nuo gyvybės medžio kris —
Kad neišsigąstų,
Kad nesudrebėtų,
Keista bildesį pajutus,
Nė viena širdis —
Ateinu tiktai priminti,
Kad jau Dievo sodų vartai
Niekad neužsidarys.
MOTINA SOPULINGOJI / PIETA

Liaudies kūryba / Wood-cut

ŽOLĖ

Rytais rasa lankas pavilgai —
Neleidi žolei be rudens nuvysti.
Kaip džiaugčiaus,
Jeigu ir mane paverstam smilga
Arba kmynu,
Gerasai Kristau!

Lankstyčiausi prieš tavo sostą —
Prieš Dievo sostą paprastą, medinį.
Dėkočiau Tau, kad tėviškai paglostai
Ranka švelnia
Kiekvieną smilgą, kmyną...
Paliestum ir mane rugsėjo rytą
Pritvinusiais palaima savo pirštais
Meiliau už rasą,
Ir žmonės, eidami taku, sakytų:
Žiūrėkit, kaip linksmai
Šita žolelė miršta.

AMŽIAI

Ne be reikalo tiek amžių iškentėjai,
Galvą sulenkta ranka parėmęs —
Ne be reikalo,
Ak, ne be reikalo rytų ir šiaurės vėjai
Žvarbų sniegą,
Šiurpią krušą
Ir nuvytusius klevų lapus
Į švenčiausią tavo Veidą bloškė.

Visą laiką palenktus prie darbo,
Mus šventos kantrybės, Dieve, mokei —
Visą laiką,
Visą laiką tavo šlovei, tavo garbei
Matėm girnom,
Arėm žagrėm,
Kūlėm spragilais javus,
O nuilsę niekad nedejavom.

Tavo amžiai, valandos, minutės
Su kruša, sniegu ir lapais tyli —
Tavo amžiai,
Tavo amžiai rytvėjui smarkiau papūtus,
Mūsų girnom,
Mūsų žagrėm,
Mūsų kluonų spragilais,
Nuolankiais akordais aidi.

MĖNESIENA
Dar atbėgs pusnim kiškeliai
v ne jaunų/ų ooetų —
bus žiemos namų ledinėj mėnesienoj
Matomas Kiekvienas meats,
Matomas Kiekvienas Krūmas,
Lyg ant delno —
busi, Dieve, matomas,
Tik nebylus
Užsnigtų laukų sargyboj.

Bėgdami pusnim kiškeliai
Ant kalvų apsižvalgys —
Ar tikrai šią ilgesingą naktį
Žemė ir dangus nutilo,
Žemė ir dangus užmigo,
Tau bemąstant —
Ar Tu pats budėdamas,
Kitų akis
Poilsiui tikrai užspaudai.
Ir tada tiktai suūbaus
Jie visai arti namų,
O tame jų ūbavime, Dieve, jausi
Alkį mūsų žemės gyvių,
Alkį mūsų žemės medžių,
Krūmų, želmenėlių,
Kol visus pradžiuginsi
Vėl dosnumu,
Sniego apdangą nuklojęs.
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RAŠYTOJAS PULGIS ANDRIUŠIS su žmona, Piety Australija.

PULGIS ANDRIUŠIS, author, and his wife, South Australia.

Foto V. Stasiškis

Pulgis Andriušis, vienas viduriniosios kartos (g. 1907) rašytojas beletristas, pradėjo kelioniy reportažais ir vertimais (Don Kichotas); vėliau gausiai reiškėsi humoristika, susi
radęs sau niekeno nejudintą gamtos pasaulį- Tremtyje iš feljetony perėjo į rimtą beletris
tiką, pelnęs pripažinimą "lyrinėmis apysakomis" "Anoj pusėj ežero" (1947). Už 1951
išleistą apysaką "Sudiev, kvietkeli" paskirta L- Rašytojy dr-jos premija, atžymint sodry
ryty aukštaičiy kaimo pavaizdavimą. Čia į gamtą autorius įpina daugiau žmoniy, suregzdamas fabulą ir nupasakodamas jy likimus. Po to išleistas satyrinis romanas "Ti
pelis" vaizduoja Kauno studentijos dalį. Kaip namie autorius jaučiasi vėl grįždamas į kai
mą savo naujajame veikale "Rojaus vartai"; regionalinis koloritas dar labiau vyraujantis;
žodyno ir sintaksės tarmybės tampa autoriaus braižu, net maniera. Gamtos vaizdai čia
tapomi vienas po kito, besikeičiant vasarai su žiema, pinantis gamtos darbams su žmoniy darbais, impresionistinės nuotaikos Šagalio išdėstymo būdo paveikslais.

AUSYSE SKAMBA Ž VANGELIAI
Fragmentai iš P. Andriušio knygos “Rojaus vartai", kurią leidžia knygos
klubas Nida.

Kaminas netraukia

Kaminas netraukia, dūmai košias
pro pečiaus kaktą, iš lubų sunėri
mų tik šiūpsi spaliai.
— Nebėr jau ir žinios! — šapa
Kasčiuvienė, ašarotom akim kū
rendama pečių. — išsileido visi pa
saitai!
O lauke tik pakels pusnį, panė
šės keletą žingsnių ir pasvarstę nu
mes šviežian daiktan. čia praima
duobę, čia ir vėl užsijoja, sakytum
dirbtų pamišęs vėtytojas, semda
mas iš vienos krūvos vis bertų į
kitą, paskui abidvi sulygintų ir vėl
kabintų, iš kur tik papuola, atpakalia ranka žerdamas net pats sau į
akis ir už kaklo. Tai tik susuks ver
petą, išgręš skylę, susems lyg į rez
gines ir ties Raudonąja Grūšne pa
kratęs supils kalną, nors čia jau ir
taip gana primūryta. Kasčių darželin pro trainelius, žiūrėk, mesters
ir vėl ilgai laukia, įsiklauso, ar kas
nemato iš langų. Išilgai Baltraus
sienos banga po bangos varo pasmulkiais atsivėdėję, iš peties. Bal
traus liepa nebežino, iš kurios pu
sės besiginti: čia pačiups už pa
karpos rytys, čia ją perduos žie
miui į rankas.
— Ar dar ilgam teksma žibalo?
— sako Kasčius, įvirtęs vidun užklijuotom akim, eina prie pečiaus
kaktos atšilt.
— Jau reiks šauktis Brinkos, ir
cukrus baigias... — nenorom kalba
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lyg užsiverkusi Kasčiuvienė, ma
tyt, mąsto apie bažnyčią, dabar
taip tolimą...
— Išstvarstys ir Brinkos žibalą,
jei taip tąsysis orai, jau reiks ba
lanom prisidurt, — vozgurnoja ga
ro kamuoliu pavirtęs Kasčius. —
Ja da, sakau vis, porą kartų suvažinėsiu šilan ligi Kalėdų, va, tau
ir ažuraukė kelią...
Pikta daros Narbai, kai tėvas su
mini Kalėdas, dideli gi sako, jos at
eina per kalnus iš miestelio pės
čios o čia dabar net važiuotam ne
galima pasiekt šilo, jis kur kas ar
čiau negu miestelis, kur gyvena
Kalėdos, tik du kaimus prasukus...
Stasius net ir šiandien įsiprašė
į Mykolėnus, būk tai, bučionių
megst, žino anas, kaip tėvas mėgs
ta žuvis. Apypiečiais pūga įneša
ir pastato prie Kasčių slenksčio
Balioką, jis išsivynioja iš skarų ir
nekviestas šoka drauge su Narba
ant pečiaus kur griaudžiai klebe
tuoja juškos dugnelis kamine, pagatavas išsiplėšt audron.

Skerstuvės

Langų stiklai lyg išvelėti ir sau
sai nušluostyti, naktį būta atodrė
kio.
Nuo tvarto ligi atšlaimagalio, kur
vasarą skiedynas, minkštam snie
ge šviežio kraujo pinigėliais atženk-

linta žliūgė, tarp dviejų malkų guli
atvertęs galvą meičiokas, Kasčiu
vienė su raktu baigia pešt šerius,
Kasčius nuo snukio atriša sukavilą,
meičiokas, regis, juokias, lyg jį da
bar čia paguldę tyčia kasytų, nors
kaklas plačiai praplautas, apkrešėjęs.
Stasius padavinėja iš kūlio šiau
dus, supliūpsi už kraują raudones
nės liepsnos, kirmėliukėm raitos
šeriai, kvepia sviltom, varnos vis
arčiau suka ratu, net, pagaliu mes
tos, vis grįžta tan kvapan, atšunta
meičiokas, Kasčiuvienė maustinėja
atšokusius nagus, lyg pirštikus, pa
dalindama Narbai, Juzai.
-— čia jūsų skerstuvės!
Liepsnos šoka aukščiau kamaros
langų, niekuomet ugnis nebuvo
taip arti namų, Kasčiuvienė balana
skuta papilvę, perpila vandeniu,
vėl pliūpteri šiaudų gabanėlė, ap
linkui pratirpsta sniegas, meičio
kas vis linksmiau šypsos, gera jam
lepintis nuogam šiltose liepsnose,
patogiai
atsigulus tarp
dviejų
pliauškių, basas kiauliokas sniege,
įsikandęs tarp dantų iltį, net prisi
merkęs iš laimės, po kiekvieno šalto
vandens kibiro vis švarėja, paūdrė
rupėja, Kasčius prieš plauką glosto
dideliu peiliu, mandriu suktuku užsiriečia uodegėlė.
— Nenukrapštyk anos, bus Juzai
Užugavos! — sako Kasčius.
— Ne, tai piemenio dalia! — at
sako motina, linksmesnė net už pa
tį meičioką.
Stasius iš padilbų pašnairuoja į
močią, tai iš jo, namų piemenio,
juokias, jis dabar mąsto ne apie
uodegą, bet — kiaulės pūslę, jau
seniai ją pažadėjo Mykolėnui...

Dili — dili bambą,
Lįsk pro senelio langą,
Piaus senelis telyčėlę,
Duos berniokams kilbasėlę...
— dainuoja Kasčius, versdamas
meičioko vidurius, juodos sviltos
nugula ant sniego, varnos, nurinkę
aliai vieną kraujo pinigėlius, dabar
puola tamsiu debesiu, Kasčiuvienei
vis ką nauja nusviedžiant šalin, bedarinėjant garuojančias
žarnas,
va, žiūrėk, niekur nematytas atdzibena šuva, vasarą tokį visas kai
mas šoktų vytis pagaliais, skerstuvinis šuva, vėliau dings kaip atsira
dęs; kai įneša meičioką pirkion,
palikę kas nereikalinga, atšlaime
tik skiria orą araravimas ir kranks
mas, pilas plunksnos.
Diena vienu priešokiu sliūgteri
vakaran, uždega ugnį, viduasly ant
suolelių paguldytos svirno durys,
išsižergęs meičiokas, žaibuoja Kasčiaus didysai peilis, atsitrenkdamas
į grobus, kriaukši kaulai, timpčio
ja gyslos.
— Tik man gerai nubrazdink marnus!
— Pakišk čia balaną, Stasiok!
— Kur gi tu dabar, paleisk man
tulžies maišelį!
— Ja, kasą ar jau atrinkai?
Piktai šokinėja balanos šviesoj
kirvio šešėlis, didelis, per visą sie
ną, per visas lubas.
Kaip kopūstų kapojimas, kaip
burokų raugimas, kaip plunksnų
plėšymas, taip ir skerstuvės Kasčių
pirkią paverčia lauku, iš visur ve
ja, vis kam maišais po kojom, asloj
klanai, krūvos druskos.
Niekuomet taip nelauktas ateina
Bailokas, atokiai apsuka ratą ap
link balanos šviesoj paraudusias
svirno duris ir su Narba šoka ant
pečiaus, kuris visada tas pats, šil
tas, ramus.
— Marš ir tu, ko čia vėpsai į
stimburį! — sako Kasčius Juzai,
šliuopterėdamas sūrimo diečk-on
plaučius.

— Ei, vaikai vanagai, eikšit pūs
lės! — sušunka pro mūrą Kasčius.
Metę pasakas, šie krenta nuo
pečiaus prie paguldytų svirno durų,
kur vietoj linksmojo meičioko nieko
nebelikę, tik mėtos mėsgaliai, ant
suolo sužardytos lašinių paltys, sū
rime sumerkti kumpiai, Kasčius
laiko iškėlęs taukuotą mazgelį ir
sako.
Kad nebūt man piktynių, šiemet
trauksma burtus! Stasiau, išplėšk
iš lovos šiaudą!
Juzai atitenka pats ilgasai.
Narbos akys pilnos ašarų, o Sta
sius, įsisprendęs, jau išanksto pre
kei muša kainą.
— Būta gi pūslės,— vieni taukai!
Baliokui išėjus namo, Stasius
taip ir prilimpa prie Juzos ir ne
sitraukia tol, kol kiaulės pūslė per
eina į jo rankas, mainais anam
duoda moterišką sagtį ir vieną var
gonėlių pusę, kurios balsai dar gy
vi, jei per daug neprisirenka seilių.

Lenktynės ant ežero

Ilgai nekrėtė sniego, įsimynė ke
liai. Ore kaip burnoj.
Kasčius kinko važelį, Kasčiuvie
nė matoja skarom Narbą, Stasius
nė iš tolo nesiduoda, apsimauna
ausine kepure, Juza kaip kopūstinės lėliukė apvyniotas nuo galvos
ligi kojų, pilkio pakaklėj dreba nenurimdami žvaguliai.
Padūko pilkis!
Matos tik į orą išmestos kanopos,
kartkartėm prisiliesdamos žemės.
Pavažos dirba kaip du obliai, vers
dami į šalis smulkias drožles. Pa
kalnėn į Darymą jisai vos spėja
rinkt kojas nuo žemės, kad pabėg
tų nuo įsismaginusio važelio, žva
guliai, tiesiant per lygumą mušę
atskirais plaktukėliais, dabar susi
bėga vienan baisau, trenkdami vi
si iš karto.
Trilapynių pievos, Sausabalis, Pagrabių kriaušiai tyli kaip numirę,
žvagulių ir arklio prunkštimo nie
kas neatliepia, viskas suzmenka
sniegan, žiemos laukai nepriima
Užugavų dūko, šaltai atmesdami
žmonių šauksmus ten, iš kur jie
kilo.
Miškavežių žieminiu keleliu, pa
pieviais Kasčius išsivaro ant gryno
ežero, tenai jau daugiau žvagulių,
paklydusių sniego plotuose.
— Vaikai vanagai, dabar tūrėkitės! — šaukia Kasčius.
Gręžia ašaras iš akių, Kasčius
pasiveja Kaziuolį, duoda pilkiui bo
tago, susipiauna važelių pavažos,
Stasius, Narba, Juza kiek pasisvarsto ir pupų pėdais susibeda sniegan,
Kaziuolio važelis, trinktelėjęs vi
sais žvaguliais, nuskuodžia Didžiolaukiais, iš po pavažų vėtydamas
sniegą.
— Pala, lig Ragelio da ut kur!
— šaukia Kasčius, surankioja iš
sniego savo pupas, kerta pilkiui,
kuris, panertęs galvą, leidžias šuo
lio, pasisverdėdamas tai į vieną,
tai į kitą šoną, nesutilpdamas ie
nose. Taip valandėlę padirbėjęs, jis
ties Sėklium prisiveja Kaziuolį,
persikreipia važelis, tik tik besilai
kydamas ant vienos pavažos, Raš
čiukai sulimpa vienan dideliu gumulan, paskui išsilygina, užpakaly
palikdami viso kaimo smarkininką.
— Ežero da teksma, kol privažiuosma Ragelį, nesidžiauk! —
šaukia užugaviškai žagsėdamas Kaziuolis, ištrenktas iš miškavežių
kelelio, apibiržyto eglišakiais, bet
dabar nebesikvatoja.
Pilkis, atpirkęs gėda, iš šuolio
persimeta ristelen tik pasiekęs Ra
gelį, jau išsikapstęs Ažupio panuo-

lėn sočiai išsiprunkščia.
Narbą, regis, laumė būtų pastvėrus, apnešus vėju laukais ir
dabar vėl pastačius pirkioj vis dar
išsižiojusį, negalintį atsituopėt, kas
čia kaip buvo. Tik tamsu akyse,
nesinori tikėt kad namie, vis dar
ausyse skamba žvaguliai.
Ateina taip pat vėjo išpūstas Ba
ilokas, jo tėvas pasukęs Kubiliakeliu, paskui Piauliu, Darymu, Paka
pe, Janiškiaraisčiu grįžę namo, nes
Vincai nei vasarą, nei žiemą eže
ras ne prie širdies. Bailokas, Narba
ir Juza užsimerkia ant pečiaus,
atsigauna sniego nuvargintos akys,
ir tik tada pradeda pasakas.
Gavėninė giesmė

Kasčius nuo aukšto įgarbina žėgliones, atmintinai iš jų priedurio
kampe sustato, on-tu-tri, stakles,
pritemsta langas, sumažėja asla,
krikštasuolėj sėdint nebesimato,
kas pro duris eina, reiks iš naujo
įgyvent pasvetimėjus pirkia.
Kelias dienas pamygo šaltis, pas
kui atpuolė, įsipučia vėjai, nebetrankydami kamine juškos dangte
lio, kuris dabar lygiai kliukena, sa
kytum, ant nedidelės ugnies pakuis
tas vanduo. Pro langus pilnu veidu
į Narbą žiūri kluoniena, matos aliai
žvirblio neštas ir pamestas šapelis.
— Va, ir išsidūkom! —lyg sako
žiema.
Anksti renkas Kruvinų Kelių
giedot. Ateina Kazitėnas, Pelurytis,
Baltrus, Vinca ir Kaziuolis. Mote
rys tuo susimeta į stakles.
— Man tai papuolė, širdyt, neiš
siklojėjusių linų sauja, tai ir eina
ana per visą drobę...
— Išsivirinsi gerai, ir išsibaltins
pavasarį kluonienoj...
— Ja naravumėlis, sesiul, tavo
muštuvų!
Krikštasuolėj vyrai derina prie
akių kantičkas, atstumdami jas į
priekį per sprindį, kas per pusant
ro, vieni atsilošia, kiti prigula, o
Pelurytis ilgai tampos su pypke, tai
pastato ją ant lango įsėdo, tai —
greta savęs ant suolo, degančios
neįsikiši kailinių užantin, nenorė
damas iškratyt, nes atvarius vieną
Kelią per trumpą pertrauką nebus
laiko prisikimšt naujos tabokos,
ant stalo, prie šventų knygų, taip
pat ne vieta tokiai smirdinyčiai,—
tad pagaliau šmakštari ją už aulo.
Narba ir Juza, iškišę pro koptūrą galvas, leidžia akim giesminin
kus, kuriems pagaliau ateina pati
baisioji valanda — nusiimt kepu
res!
Kasčiui pradėjus, suluopsi ant
suolo metamos ausinės, baroninės,
kaškietai, vienu metu nusinuogina
vyrų galvos, žiuliukai net nespėja
žiūrėt į tas, regis, tik ką iš liūno
ištrauktas kerplėšas, verpetais su
suktus kratinius, kietai įsigalėju
sius garunkščius, tik Vincai ant
kaktos trumpai pakirpta plaukų ei
lutė primena kareivystės laikus. Ir
visa tai čia pat akyse moterų, susikupečiavusių galustalėj, apsirišu
sių ne bažnytinėm, bet taip sau ge
resnėm skarelėm!
Tad greitomis žegnojas, gėdai
svilinant pakaušius, nespėdami net
iš širdies atsikosėt, o užvedėjas
Pelurytis sako:
— Kelias pirmas!
Kasčių pirkioj sušvilpia vytiniai,
geležim kaustyti kančiai, krenta
ant žemės atkapotos mėsos, erškė
čių spygliai raunas kraujuoton gal
von, klojimo vartais išsižiojęs Pe
lurytis pirštu vedžioja per pagel
tusį kantičkos lapą, lūpos sukrekė
ję, prikiša uksuse mirkytą kempinę
atsigert, Vincai aprasoja akiniai,
nebemato literų, kurį laiką tūravoNukelta į 17 psl.

JAUNOJI TĖVYNĖS PATRIOTIKA
GIMTOJI ŽEMĖ

Tu visada graži man
Ir visada jauna. —
Ar obelim pražydus,
Ar žvilganti šalna.

Graži esi sušvitus
Tu deimantu rasom,
Kai puošias tyrą rytą
Žaliom beržų kasom.
Pusnynuose sužibus
Ir snaigėm nešina,
Tu visada graži man
Ir visada jauna.
Violeta Palčinskaitė, Kauno Neries v. m., X kl.

TĖVYNEI
Tau snieguole spindesiu
Viduržiemį baltam,
Tau žibuokle žydėsiu
Pradėjus tirpt ledam.
Rugelių varpom svirsiu
Prie tavo kojų aš.
Žole, žvangučiais krisiu
Į pradalges plačias.

Tau pietiniu papūstu,
Kai bus rytais gamta.
Skaidriais upeliais plūsiu —
Triukšmingais visada.

O tu man kelią šviesi —
Galinga ir jauna.
Ir amžina skambėsi
N egęsančia daina.
Birutė Matijošaitytė, Šakiy vid- m., X kl.

GIMTOJI ŽEMĖ

MERGAITĖ SU GĖLĖMIS.

O. Kirnaitės lino raižinys (Iš "Moksleivio")

A GIRL WITH FLOWERS.

ŠIAME PUSLAPYJE spausdinami eilėraščiai paimti iš okupuotoje Lietuvoje
leidžiamo moksleiviams laikraščio "Moksleivis" 1959 m. rudens numeriy;
tai tėra tik maža dalelė tos patriotikos, kuri gausiai spausdinama kiekviename
to laikr. numeryje ir tarp kurios paskęsta nevykusiai ir nenuoširdžiai sulip
dyti partiniai ar "tarybinio" džiaugsmo posmai. Tiesa, jy forma dar ne
stipri, dažnai nesavaranki, bet nemeluota gimtosios žemės meilė ir prisiri
šimas prie visko, kas lietuviška yra džiuginantis laidas, kad jaunosios Lietuvos
atžalos žino ir vykdo tautos gyvybės išlaikymo uždavinį, ir kad įkibę "tvirtai
šaknimi į tėvynės dirvoną visi" jie tikrai nugalės "šalčius ir kaitras".

Štai laukai, želmenim apsikloję,
Ir pušelėm apaugus kalva.
Visada mano žemė gimtoji
Ir jėgų, ir gyvybės pilna.

Ji gyva, kuomet vakarą vėlų
Šnara upė bangelėm tingiom,
Ir kai girdo ruduo šermukšnėlę
Ligi nuorudžio sultim svaigiom.
Ji gyva net lengvučiam vėjely
Ir kviečių kuždesy tykiame.
Aš jaučiu jos gyvybę ir galią
Net savosios širdies plakime.
Ramutė Girkontaitė, Mažeikiy vid. mokykla, X kl.

VIEVERSĖLIS

Debesiukas akytas kaip rėtis,
O prie jo — vieversėlis čyruoja.
Tur būt, niekas nemoka gėrėtis
Taip, kaip jis dangumi mėlynuoju.

GIMTINĖS RERŽAI

Lenktyniauja lieknieji beržai,
Kyla saulėn tankiajam šile.
Nesiskundžia, kad laimės mažai,
Kol maitina juos žemė žalia.
Net ranka rudeninė šalta
Neįstengia palenkti jaunų, —
Išdidi jų galva pakelta,
Vainikuota sidabro šalnų.
Kai įkimba tvirtai šaknimi
Į gimtinės dirvoną visi,
Tai sustaugus žiema nerami
Jiems palieka visai nebaisi.

Ir gal niekas, aukštai pasikėlęs,
Taip nemoka arimų mylėti,
Kaip tas pilkas laukų vieversėlis —
Tas grumstelis padangėj saulėtoj.

Nugalėję šalčius ir kaitras,
Sustiprėja lieknieji beržai.
Jiems gimtinė — motulė gera;
Niekad laimės nebus čia mažai.

Bronius Klimašauskas, Kelmės r., Pakražančio v. m., XI k.

Vytautas Strioga, Dusety K. Būgos vidurinė mokykla
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Benediktas Stankevičius, V. S. senelis, pali
kęs gražy sodininko atminimą (m. 1888).
B. S., grandfather of prof- V. Stanka.

Mano tetos nauja socialinė ir materijalinė padėtis, kartu su moti
nos atkaklia kova už mano auklė
jimų, sudarė galimumų ir man mo
kytis. Po trejų metų Rygos gimna
zijoje, aš persikėliau į Petrapilį ir,
gyvendamas pradžioje pas tetų, bai
giau 1903 metais gimnazijų su si
dabro medaliu. Įstojęs į Petrapilio
universiteto teisių fakultetų, turė
jau uždarbiauti pragyvenimui ir,
tarp kito ko, pradėjau rašyti rusų
laikraščiuose. Vasarų praleisdavau
Biržuose, kur užsimezgė ryšiai su
kitais lietuviais studentais, jų tar
pe su E. Galvanausku, Yčais ir ki
tais. Kurį laikų buvau universiteto
seniūnų taryboje. Mokslo darbų
pradėjau rimtai dirbti tik gavęs
stipendijų, kurių turėjau trejus me
tus, — paskutiniaisiais metais ga
vau Stroganovo stipendijų, pačių
didžiausių universitete, 800 rublių
metams, kas įgalino mane negal
voti apie uždarbį ir tik studijuoti.
PROF. VL. STANKA, Washington, D. C., savo namuose prie seimos istorijos foto ir savo

parašyty knygy parodėlės 75 m. sukakties proga. Vilniaus albumas — draugy dovana.
PROF- V. STANKA who celebrated his 75th birthday, admiring his family photo col
lection at his home in Washington, D. C.
Foto Alda
VI. Stanka — žmogus, kuris buvo artimas Kerenskio bendradarbis, visy svarbiyjy "va
sario revoliucijos" įvykiy liudininkas, kar. vado pavaduotojas, "Kareiviy ir Darbininky"
Tarybos narys, stebėjęs iš arti Staliną, kuris posėdžiuose neištardavo nė žodžio, karo
minist. kabineto viršininkas, pagaliau, bolševikams paėmus viršy, pabėgęs į Berlyną,
o vėliau buvęs VDU profesorius-

PROF. VLADAS STANKA klausia savęs:

KODĖL NENUĖJAU SENELIO KELIAIS?..
Aubiografi niai bruožai

Mano vardas iki 1944 metų buvo
Vladimiras Stankevičius, o dabar
Vladas Stanka (mūsų Įeimos seno
viška pavardė). Esu gimęs 1884 m.
lapkričio m. 16 d. Biržuose, smulkių
bajorų (šlėktos) šeimoje iš tėvų
Benedikto ir Anelės (iš namų: Sirvydaitė). Biržų miestelis prie eže
ro, tarp dviejų upių, su keturiomis
bažnyčiomis (katalikų, reformatų,
liuteronų ir stačiatikių) ir su Rad
vilų pilies romantiškais griuvė
siais, mano atmintyje pasilieka
kaip gražiausias ir .visais atvejais,
maloniausias miestelis pasaulyje,
šia prasme savo kilme visų pirma
esu biržietis. Mano senelis, suma
nus ir tvirtas šeimininkas, turėjo
Biržų laukuose du valakus žemės.
Mūsų sodyba buvo ant pietinės
miestelio ribos, greta su sena Tyškevičių dvaro sodyba. Erdvų ir ge
rai pastatytų namų supo didelis
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sodas, mano senelio rūpestingai pa
sodintas. Du mažesnių kaimynų
sodai buvo i šiaurę nuo mūsų so
dybos, o iš vakarų, gatvės kitoje
pusėje, buvo didžiulis ’’dvaro” so
das. Tokiu būdu, mūsų namas buvo
iš visų pusių apsupatas plačių soKiekvienas gali įsivaizduoti, kaip
šitas pasaulio kampelis atrodydavo
pavasarį, kai visi medžiai, nesu
skaitomos vyšnios, alyvos, Obelės
ir kriaušės, nekalbant apie alyvų
tankius krūmus patvoriuose, žydė
jo, kvepėjo, šlamėjo ir dainavo. Gy
venti ten buvo tikrai jauku ir ma
lonu, ir aš gerai pamenu kelis sa
vo kūdikystės ir jaunystės aki
mirksnius, kai aplinkos grožis
įkvėpdavo man pasaulinės harmoni
jos nujautimų.
Pagal viskų atrodo, kad aš tu
rėjau pasilikti šitame sode visam
savo amžiui. Aš buvau jauniausias

iš trijų brolių. Mano vyresnieji
broliai mokėsi Rygos gimnazijoje.
Kadangi tėvams buvo sunkoka ir
juos išlaikyti, tai vargu ar jie būtų
galėję duoti mokslų dar trečiam
sūnui.
Tačiau čion įsimaišė naujas, ne
lauktas ir netikėtas veiksnys, —
mano tetos fantastiška karjera.
Mano motinos tikra sesuo, Evelyna
Sirvydaitė, turėjo nepaprastų balsų,
sopranų. Kažkoks Tyškevičių sve
čias iš Vilniaus išgirdo jų giedant
Biržų bažnyčioje, liko sužavėtas ir
paėmė jų su savim į Vilnių lavin
tis dainavime. Iš Vilniaus ji pate
ko Varšuvon, iš ten į Vienų. Vėliau
atsidūrė Italijoje, kur ištekėjo už
lenko danininko Sonchockio ir va
dinosi artistiniu vardu Sonchi (Sonki). Iš Italijos ji pateko į Londonu
ir, jau kaip tarptautinio masto dai
nininkė, atvyko į Petrapilį, gavo
debiutų ir buvo pakviesta soliste
į Imp. Marijos operų. Jos vyrui ne
pavyko patekti į scenų, ir jis įstei
gė dainavimo mokyklų, kuri turėjo
gerų pasisekimų. Kai teta su vyru
galutinai įsitaisė Petrapilyje, ji paJkviatė maino motinų atvykti su
manim pas juos ir būti namų šei
mininke. Ir štai, šešerių metų am
žiaus, aš patekau į visiškai naujų
aplinkumų Petrapilyje, kuris nuo
to laiko pasidarė mano gyvenimo
orbitos antruoju centru, šito cen
tro reikšmė ypatingai padidėjo, kai
tėvas staiga mirė, ir mūsų namai
Biržuose pasiliko be šeimininko.

Baigęs universitetų 1908 metais,
buvau paliktas prie baudžiamosios
teisės katedros ruoštis profesūrai.
Iki 1914 metų sėkmingai išlaikiau
magistro laipsniui gauti kvotimus
ir perskaičiau paskaitas pro veniam
legendi, o 1914 metų pabaigoje bu
vau patvirtintas privatdocentu, ši-

Evelyna Sirvydaitė - Sonki. Imperatoriškos
operos solistė, Vlado Stankos teta, padė
jusi jam išeiti į gyvenimą; mirė apie 1930.
E. Sirvydaitė-Sonki, soloist with the
Royal Opera of St. Petersburg.

Sirvydaitė-Stankevičienė, Vlado Smotina, g. apie 1960, m. 1941.
A. Sirvydaitė-Stankevičienė, mother of
prof- V. Stanka.

Anelė

tame laikotarpyje prasidėjo mano
literatūrinė veikla, ir teisiniuose
žurnaluose pasirodė mano pirmieji
mokslo darbai.

Tuo pačiu laiku užsimezgė mano
ryšiai su politiniais sluoksniais, ir
kelerius metus dirbau kaip Valsty
bės Dūmos darbiečių (trudoviki)
sekretorius, šitai frakcijai priklau
sė Dūmos nariai lietuviai Keinys ir
Požėla, o jos pirmininkas tada bu
vo Andrius Bulota, su kuriuo nuo to
laiko pasiliko draugiški santykiai.
Nuo to laiko prasidėjo ir mano
draugystė su Kerenskiu.

Nors docentūrą atleisdavo nuo
karinės prievolės, karui prasidėjus
aš įstojau į Karo mokyklą ir 1915
metais pavasarį baigiau ją pirmuo
ju. Pulke man pavyko pereiti į ka
ro inžineriją. Dirbau Rygos, Psko
vo ir Daugpilio užfrontėje, statyda
mas apkasus bei sutvirtintimus,—
darbas, kuriame nelauktai apsireiš
kė mano tam tikri gabumai. 1916
metais buvau perkeltas į Petrapilį,
kur, tarp kitko, dėsčiau fortifikaci
ją karo inžinierių mokykloje. Kar
tu su karo inžinierių vadu (sic!)
generolu Jakovlevu ir pulkininku
Bartoševičium paruošiau ir išlei
dau naują fortifikacijos vadovėlį,
kuris buvo priimtas visose karo in
žinierių mokyklose ir generalinio
štabo akademijoje.

Pulko, kuriame tarnavau, karei
vinės buvo greta su Tauridos Rū
mais, kuriuose posėdžiavo Valsty
bės Dūma, ir kurie 1917 metais pa
sidarė ’’vasario revoliucijos’ centru.
Todėl nuo šios revoliucijos pirmųjų
valandų man teko būti jos visų
svarbiausių įvykių liudininku, o
kartais net dalyviu. Pirmomis re
voliucijos dienomis pulko visuoti
nis susirinkimas išrinko mane va
do pavaduotoju. Be to, kaip mūsų
pulko karininkų atstovas, aš kovo
pradžioje įėjau į Kareivių ir Dar
bininkų Tarybą, o vėliau, kaip darbiečių partijos atstovas, aš pasida
riau Vykdomojo Komiteto ir net jo
biuro nariu, ir turėjau visas dienas,
nuo ankstyvo ryto iki vėlyvos nak
ties, dirbti Tauridos Rūmuose. Tuo
laiku į Vykdomąjį Komitetą įėjo
grįžęs iš Sibiro Stalinas; tačiau jis
niekuomet nedalyvaudavo debatuo
se, nepadarė nė vieno pasiūlymo ir
bendrai neištarė nė žodžio, todėl aš
jo beveik visai nepastebėjau.
Per balandžio mėnesio valdžios
krizę aš dalyvavau pasitarimuose
dėl naujos Laikinosios Vyriausybės
organizavimo. Gegužės m. buvau
paskirtas karo ministerio (Kerens
kio) kabineto viršininku. Birželio
m. tapau Laikinosios Vyriausybės
komisaru prie šiaurės fronto, o rug
sėjo m. gale buvau paskirtas Vy
riausybės komisaru prie vyriausio
jo kariuomenės vado būstinės Mogileve.

Bolševikų spalio mėnesio sukili
mo pirmomis dienomis buvau Pet
rapilyje, dalyvaudamas bandymuo
se sukilimą numalšinti: bolševikų
išleistoje pilietinio karo istorijoje
teigiama, kad aš, karo inžinierių
mokyklos kuopos priešakyje, vado
vavau vieninteliam bandymui per
šias kritiškiausias dienas aktingai
ginkluotai pasipriešinti sukilimui.
Aš vienas iš paskutiniųjų palikau
žiemos Rūmus, kada jie jau buvo
bolševikų iš visų pusių apsupti.
Man teko būti iki paskutinių va
landų Gatčinoje. Grįžęs į Mogilevą,
bandžiau su vienminčiais iš ten or
ganizuoti politinį ir karinį pasi
priešinimą. Kai tai nepavyko, su
dariau sąlygas išvykti generolui
Dukhoninui, o jam atsisakius jomis
pasinaudoti, palikau būstinę, kai
bolševikų ešalonas su Krylenko
priešakyje įžengė į Mogilevą.
Per sekančius pusantrų metų
buvau bolševikų dukart areštuotas,

PROF. VLADO STANKOS namai Washington, D. C. V. S- Dirba Kongreso bibliotekoje.

MOME OF PROF. V. STANKA in Washington, D. C.

PROF- VLADAS STANKA Pabaltijo universiteto Pinneberge 1948 m. mokomojo personalo
grupėje. Iš kairės: Šimoliūnas, Rukša, Povylaitis, Manelis, Stanka, Graurokas; II eilėje:
(??), Valteris, Čiurlys, M. Biržiška, Vikt. Biržiška, Stankaitė-Gabrienė, Mackevičius, Vcl.
Biržiška; III eil.: (??), Balys, Kairys, Maciūnas, Gruodis, Saldokas, Ivanauskas.
PROF. V. STANKA among the instructors of the Baltic University in Pinneberg, W. G-

ir vedžiau pusiau legalų gyvenimą,
kol 1919 m. gegužės m. man su
žmona ir dukra pavyko, ne be šiur
pių nuotykių, išvykti iš sovietų ri
bų. Ketveris metus gyvenau Berly
ne, kur parašiau ir išleidau ’’Atsi
minimai apie Karą ir Revoliuciją”
(knyga buvo bolševikų, be mano
žinios ir sutikimo, su kai kuriais
sutrumpinimais perspausdinta Ru
sijoje), ’’Rusijos tautų likimas” ir
eilę kitų veikalų, iš kurių du liečia
tyrinėjimus arktikos srityje. Būda
mas Berlyne, kelis kartus lankiausi
Kaune ir Biržuose, kur gyveno ma
no motina, grįžusi iš Rusijos.
Nuo 1923 metų pradėjau dėstyti
baudžiamąją teisę Lietuvos Uni
versitete Kaune (vėliau Vilniuje)
ir dėsčiau su trumpa pertrauka iki
1944 metų. Dalyvavau Lietuvos
Teisininkų Draugijoje ir eilę metų
buvau jos tarybos narys. Greta su
profesūra veikiau kaip advokatas,
daugiausia gindamas kriminalinėse
bylose, ir buvau apie 20 metų ad
vokatų tarybos narys. Advokatūros
darbas duodavo man galimumą
beveik kas vasarą vykti užsienin,
kur aš dirbdavau Berlyno, Pary
žiaus ir Londono didžiulėse biblio
tekose.

šitame laikotarpyje parašiau:
’’Baudžiamosios Teisės Paskaitos”,
’’Pasaulinės Istorijos Dinamika”,
’’Pasaulinio ūkio Dinamika”, ’’Di
delės ir Mažos Valstybės”, ’’žvaigž
dė iš Rytų (Karalius Asoka)” ir
eilę kitų veikalų, išleisdamas juos
lietuvių, rusų ir vokiečių kalbomis.
1944 metų liepos mėnesį, kai bol
ševikų frontas prisiartino prie Kau
no, išvykau su šeima į Vokietiją.
Karui pasibaigus, buvau vienas iš
steigėjų, profesorius, lietuvių rekto
rius, o 1948-49 metais prezidentas
Baltijos Universiteto Hamburge-Pineberge, kuris buvo įsteigtas Lietu
vos, Latvijos ir Estijos akademikųpabėgėlių.
1949 metais persikėliau su šeima
į Jungtines Amerikos Valstybes, ir
nuo to laiko gyvenu Washingtone,
kurį pamėgau iš pirmo žvilgsnio, ir
kur mano dukra Elena tarnauja
Kongreso Bibliotekoje. Man pavyko
užmegsti ryšius su kai kuriais uni
versitetais, o labiausiai su šiaurės
Amerikos Arktikos Institutu, ir aš
iki šiai dienai dirbu, darydamas
jiems mokslinius tyrinėjimus Kon
greso Bibliotekoje. Kartu su tuo

atsidėjęs studijavau civilizacijos
istoriją, ir net parašiau platesnę
studiją apie civilizacijos vystymosi
pradus. Be to, teko ’’sugriešyti”
vienu kitu straipsneliu, kurie buvo
paskelbti lietuvių, anglų ir rusų
spaudoje.

Kai man suėjo 70 metų amžiaus,
kai kurie iš mano bičiulių sumanė
atšvęsti tą jubiliejų. Tačiau aš
griežtai atsisakiau. Man atrodė,
kad tai dar per anksti, dar norėjau
ir tikėjausi daugiau ką nors esmi
nio padaryti. Ir štai penkeri metai
praslinko kaip viena akimirka, ir
vėl mano draugai sukruto ruošti
iškilmes. O aš vėl atsisakiau. Tik
kitu motyvu: jau per vėlu. Didelis
amžius, kaip didelė biednystė, žino
ma, nėra nuodėmė. Bet jis ir ne
dorybė. Dėl jo nėra prasmės skęsti
desperacijoje, tačiau visais atve
jais jis nėra pagrindas džiaugsmui
ir iškilmėms. Bet tai gera proga su
sikaupimui, susimąstymui ir ra
miam, šaltam gyvenimo raidos
įvertinimui. Todėl savo kukliame
namuke gimimo dieną suruošiau
mažą parodėlę daiktų, kuriais žy
mimas mano gyvenimo kelias. To
kių daiktų atsirado nedaug. Foto
grafijos, pradedant mano abiejų
senelių ir senelės (tėvo motinos),
mano motinos, brolių, tetos ir t. t.
Dvi antspaudėlės: geneologinė ir
mano nuosava — ’’intelektualinė”.
Prie jų ant stalo stūksojo mano
veikalų įvairiomis kalbomis aukš
toka krūvelė, nors toli gražu ne
visus turiu, štai, atsisėdęs prie šios
parodėlės pradėjau galvoti, kaip
mano gyvenimas atrodo, pažvelgus
ne tik mano akimis, iš galo į pra
džią, bet ir mano senelio akimis,
nuo pradžios į galą.

Nors senelis mirė, kai man buvo
ne daugiau penkerių metų, aš jį ge
rai pamenu, geriau už visus kitus
ano laiko namiškius. Gerai pamenu,
kaip mes su juo kartais vaikščio
davom sodo takeliu. Jis buvo jau
gan silpnos sveikatos. Bet jam, be
abejo, ir tada sodas — jo rankų
darbas — buvo paguoda ir džiaugs
mas. Kokio likimo jis galėjo tada
linkėti savo šviesiaplaukiui anūkui,
kuris trypinėjo šalia jo? Turbūt,
jis norėjo, kad aš eičiau jo pėdo
mis ir suaugęs pasilikčiau šeimiNukelta į 16 psl.
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jau dirbo vienoje Vilniaus bibliote
koje.
Paklausta apie tėvus, Regina at
sakė;

—Aš anksčiau nė galvote negal
vojau, kad kada nors pamatysiu sa
vo tėvus. Tik prieš 4 metus žybte
lėjo vilties kibirkštėlė. Bet tas tru
ko neilgai. Tik praėjusią vasarą po
tėvų pasikalbėjimo su JAV-se besi
lankančiu Chruščiovu, viltis vėl su
stiprėjo. Tikrų žinių apie išvykimą
susilaukėme tik paskutinėmis sa
vaitėmis.
—Kaip sekėsi kelionė lėktuvu,—
paklausiau Tomą. — Iš Maskvos
skridome į Stockholmą, o iš ten į
Kopenhagą. Iš Kopenhagos vykome
į New Yorką. Jau Stockholme mus
užklupo laikraštininkai ir fotogra
fai ir jų skaičius kiekvienoje stoty
je didėjo. Iš Kopenhagos, spaudos
agentūros dėka, gavome pasikal
bėti su tėvu Chicagoje. Juokingiau
sia buvo New Yorke, kada mus visi
fotografavo, o su tuo pačiu lėktuvu
skridusių Sov. Sąjungos ledo rutu
lio komandos žaidėjų niekas nepa
sitiko.

Apie ateities planus jie dar nieko
daug nešneka. Pirmiausia teks im
tis anglų kalbos. O tuo tarpu kartu
su tėvais išvyko į Floridą, kelionė
je turėdami progos susipažinti su
Amerika.

REGINA IR TOMAS, Leonę duktė ir sūnus, atvykę iš pavergtos Lietuvos, po žvaigždėta
JAV vėliava. Jy atvykimas buvo dienos sensacija laikraščiams, radijui ir televizijai.
REGINA AND TOMAS LEONAS, who arrived from occupied Lithuania, beside the
flag of USA.

Normaliose sąlygose esant vals
tybei, iš jos vaikams atvykti pas
tėvus — jokia sensacija. Bet ne
taip sovietinėje tvarkoje! šis visų
dėmesį atkreipęs įvykis priminė pa
sauliui ir sunkią Lietuvos padėtį,
nes šia proga ne kartą buvo mini
ma, kad išleido į laisvę tik du vai
kus, o daugiau kaip 2 milionai lie
tuvių dar gyvena raudonųjų prie
spaudoje.
E. šulaitis

¥
KĄ PASAKOJA

JAUNUOLIAI IS ANAPUS
Du jaunuoliai atvyksta iš nelaisvės

Vargu ar apie kitus lietuvius tiek
daug yra rašiusi amerikiečių spau
da, rodžiusi televizija ar kalbėję
radijo pranešėjai, kiek apie čikagiečius Paulių ir Eleną Leonus ir
jų vaikus Reginą ir Tomą. Tai buvo
ilga “dienos sensacija”!

Sausio 28 d. du jaunuoliai, Regi
na ir Tomas, Leonų duktė ir sūnus,
beveik 16 metų išgyvenę be tėvų
okupuotoje Lietuvoje, pasiekė Amerikos žemę ir susitiko su tėvais.
Anksčiau yra atvykę iš ok. Lie
tuvos vienas kitas senyvo amžiaus
žmogus. Regina ir Tomas (beje, at
simenant dar Trečiokų vaikus), bu
vo pirmieji atvykę jaunuoliai. New
Yorke aerodrome juos pasitiko
duug amerikiečių žurnalistų ir te
levizijos bei radijo reporterių. At
sakyti į klausimus angliškai padė
jo konsulas A. Simutis, eidamas
vertėjo pareigas. Chicagoje vaizdas
dar įspūdingesnis: apie 100 spau
dos, radijos bei televizijos reporte
rių ir keli šimtai publikos pripildė
Midway aerodromo laukiamuosius,
šiam įvykiui amerikiečiai rodė dau
giau dėmesio negu sovietinių vadų
Mikojano ir Kozlovo atvykimui į
Chicagą. Tos pat dienos vakare su
tikimą jau galėjai stebėti per tele
viziją. Pasikalbėjimuose buvo gir
dėti ir lietuviškų žodžių.
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Dėmesio centre Leonų atvykimas
buvo dar ir sekančią dieną ir vė
liau. Be to, kad tėvai jiems puikiai
parengė kambarius, iš iš įvairių as
menų, įmonių, krautuvių jie gavo
daugybes dovanų. Jaunuolių įspū
džius ir pergyvenimus sunku at
vaizduoti. Daugeliu atvejų jiems
trūko žodžių išsireikšti ir jie atsa
kinėjo tik “taip ’’arba ”ne”. Gi tė
vas aerodrome pareiškė, kad “nuo
pasaulio sukūrimo nebuvo tokios
dienos, kaip ši”.

šių eilučių autoriui keliais atve
jais teko kalbėtis su Regina ir To
mu. Daug dalykų skelbta periodi
koje ir tai nebeverta kartoti, štai
tik keletas žinių iš juodviejų bio
grafijos.

Tomas Leonas šiuo metu yra 18
metų. Jis lankė Salako vidurinę mo
kyklą, o gyveno netolimais esančia
me Bajorų kaime. Mokykloje dėsto
moji kalba lietuvių, bet be jos dar
mokoma rusų ir vokiečių kalbos.
Jokioms jaunimo organizacijoms
nepriklausė. Komjaunuolių esą ne
daug ir religiniai įsitikinimai moki
nių tarpe dar gyvi.
Regina, kuri dabar yra 20 metų
amžiaus, baigė tą pačią mokyklą.
Dvejus metus mokėsi technikume,
kur ėmė bibliotekininkės kursą. Ji
gyveno privačiai pas savo tetą.
Baigusi technikumą, 3 mėnesius

Lietuvos mokiniai pajungti komu
nistinei statybai

Daug kalbama ir rašoma okupuo
toje Lietuvoje apie mokslą, mokyk
las ir apskritai apie švietimą. Tik
toje kalbų jūroje nelengva susigau
dyti, kadangi daugiausia vartojama
du laikai — buvęs ir busimasis. Bu

vęs laikas skiriamas Nepriklauso
mos Lietuvos gyvenimo, taigi ir
mokyklų bei švietimo dergimui, o
busimasis — rožinėm spalvom atei
ties dienų maliavojimui. Kad į “bu
vusį” laiką įeina ir apie 15 komu
nistinės santvarkos ir “laimėjimų”
metų, oficialiesiems bolševikų ru
porams nė į galvą neateina.

Kur baigiasi mokslas ir kur pra
sideda komunistinė propaganda ko
munistinėje mokykloje, negalėtė pa
sakyti nė pats išminčius Saliamo
nas. Daromos “reformos”, didinami
mokslo metai (nuo 1959 m. įvesta
privalomas visuotinis aštuonmetis
mokymas), bet visa tai daroma ne
kam kitam, kaip tik didesniam pavergimui-žmogaus pavergimui dar
bui ir komunizmui. Esą, švietimo
komisaro Gedvilos žodžiais, “to rei
kalauja spartus pramonės ir že
mės ūkio mechanizavimas, automa
tizavimas, chemizavimas, elektrifi
kavimas...” Baigusiems aštuonmetę
mokyklą, viduriniam mokslui nu
rodoma 3 pagrindiniai vid. mokyk
los tipai: a. darbininkų ir kaimo
jaunimo vid. mokykla, b. bendrojo
lavinimo politechninė gamybinio
mokymo vid. mokykla ir c. techni
kumai. Ypač būsiančios išplėstos
a tipo mokyklos. To paties komisa
ro žodžiais, “Jose jaunimas moky
sis laisvu nuo gamybinio darbo lai
ku (mūsų pabraukta). Tokios mo
kyklos bus vakarinės arba pamai
ninės, sezoninės ir neakivaizdinės.”
Kito tipo mokyklose mokymo ir
darbo santykis bus 4:2. Baigę vidurinąsias
mokyklas,
abiturientai
gaus tekintojo, šaltkalvio, statybi
ninko, audėjo, elektriko ir p. spe
cialybių diplomus. Kai, pavyzdžiui,
JAV-se mašina važiuoti yra toks
pat privalumas kaip ir kojom vaikš
čioti, komunistinės mokyklos moki
nys, išmokęs vairuoti, jau bus auto
šoferis specialistas.
Baigdamas pranešimą, Gedvilas
daro išvadą, kad pagal šią reformą
“jaunoji karta bus paruošiama ko
munistiškai gyventi ir dirbti, kurti
ir statyti... komunizmą“.

1959 metų vidurinių mokyklų mo
kiniams skiriamas laikraštis “Moks
leivis” jau išsijuosęs varo naujo
sios mokyklos programos adoravi
mą, žodžiais ir vaizdais piešdamas
komunistinės statybos mokslą.
Štai keletas korespondencijų.

LEONŲ VAIKAI VĖL SU TĖVAIS po beveik 16 metę nesimatymo.
Foto Edv. Šulaitis
AFTER A 16 YEAR separation, the Leonas family is having a joyful time at home in
Chicago, III.

GELAŽIAI. (Vabalninko raj.) Vi
durines mokyklos mokiniai dirba
“Galybės” kolūkio laukuose. Moki
niai pasižadėjo 5 ha kukuruzų plo
te išauginti po 600 centnerių žalio
sios masės, žalieji kukurūzų kvad
ratai, užsėti pačių mokinių ranko
mis, vešliai žaliuoja. Laukininkys
tės darbuose aktyviai dalyvauja
komjaunuoliai (išskaičiuojamos pa
vardės).
JURBARKAS. Vidurinės mokyk
los mažasis kolūkis (116 narių)
įkurtas tik šį pavasarį, o darbų jau
nuveikė daug... Mokiniai tręšia ir
ravi ne tik “savus” žaliuosius kvad
ratus. Neseniai jie nuravėjo 30 ha
“Gegužės Pirmosios” kolūkio kuku
rūzų...”
(Lengvas būdas kolūkiams gauti
nemokamų darbininkų — juk taip
mokiniai atlieka “pamokas”).

ŠIAULIAI. Kiekvieną pavasarį
mokiniai padeda kolūkiečiams už
sėti laukus, o rudenį — nuimti der
lių; “Naujo gyvenimo” kolūkyje
mokiniai kvadratiniu-lizdiniu būdu
pasodino kukurūzus. O dabar, atlik
dami gamybinę praktiką, nuravėjo
pačių sodintus kukurūzus ir tokį
pat plotą (apie 3 ha) cukrinių run
kelių, kuriuos išretino, patręšę sa
lietra.
ŠILUTĖ. Įdomiai atliko gamybi
nę praktiką I vid. mokyklos moki
niai. Vieni dirbo remonto fabrike,
melioracijos statybos treste, kiti—
baldų kombinate, rajoninėje spaus
tuvėje bei redakcijoje. Mokyklos
mergaitės gamybinę praktiką atli
ko sviesto-sūrių įmonėje.

VILNIUS, žvėryne 1040 vietų XV
vid. mokyklos statyboje kasdien
pluša 15-20 vyresn. klasių mokinių.
Vieni jų čia atlieka gamybinę prak
tiką, kiti talkininkauja savo noru.
Statyboje paprastų darbininkų nė
ra. Juos pakeičia mokiniai
(mūsų

pabraukta). Jie nešioja plytas, be
toną, alebastrą, dažo ir valo lan
gus, duris, tvarko tinką. Dažnai į
talką ateina 40-60 pionierių bei mo
kinių tėvų. Gerai dirba ir organi
zuoja talkas mokyklos komjaunimo
organizacijos sekretorius...

ŽARĖNAI. Vid. mokyklos moki
niai gamybinę praktiką atliko dur
pyne — jie ruošė durpes kraikui.
Jie per dieną vagonėliais išveždavo
po 18-20 kub. metrų durpių. Paruoš
tą kraiką mokiniai atiduos (m. p.)
tarybiniam ūkiui.
KAUNAS. Politechnikumo direk
toriui drg. B. Belovui (!) pasiūlius,
iš visų kursų mokinių susiorganiza
vo grupė savanorių, kurie gamybi
nę praktiką atliko šakių rajono Sla
vikų durpyne... 30 porų jaunatviškų
karštų rankų iškasė ir paruošė 1,5
tūkstančio kubinių metrų samani
nių durpių...

P. V. RAULINAITIS
Insurance-Real Estate-Tax Returns

Telef.: NO 2-5433
Res.: 1972 N. Commonwealth Ave.
Los Angeles, Calif.
Parūpina namų,, automobilių ir ki
tas turto apdraudas; apskaičiuoja
mokesčius ir surašo taksų pareiš
kimus. Jis įrašo auto klubo nariu.

Kartu su George S. Bacon, realtor,
padeda parduoti ir pirkti namus.
NO 3-3030

NEVARĖNAI. (Telšių raj.) Vidu
rinės mokyklos mokiniai stato spor
to salę.
Savomis rankomis bus
įrengtas ir stadionas.

PAPILĖ. (Akmenės raj.) Vidur,
mokyklos mokiniai atlieka gamybi
nę praktiką. Dalyvauja mokyklos
statyboje. Kasa tranšėjas pama
tams, veža akmenis. Kiti mokiniai
dirba mokyklos bandomajame skly
pe: prižiūri vaismedžius, augalines
kultūras. Vyresniųjų klasių moki
niai dirba prie naujo plento šiauliai-Akmenė statybos.
TAURAGĖ. Vidur, mokyklos mo
kiniai atlieka gamybinę praktiką
plytų-drenažo vamzdžių gamykloje.
Sudarytos ne tik berniukų, bet ir
mergaičių brigados (m. pabr.).

ŠIAULIAI. Du mėnesius F. žemai
čio vardo vid. mokyklos jaunieji ga
mybininkai dirbo “Elnio” odų ir avalynės kombinate. Jie sudarė dvi
brigadas, kurios kovojo už komu
nistinio darbo brigados vardą.

VANDŽIOGALA (Kauno rajonas)
Visame rajone garsūs vid. mokyk
los jaunieji staliai. Savo jėgomis
pasistatę medžio apdirbimo dirbtu
vę, jie ne vien mokyklą aprūpino
inventoriumi. Mokiniai užsakymus
gauna ir iš apylinkių kolūkių val
dybų.
ŠIAULĖNAI (Radviliškio raj.)
Prie vidurinės mokyklos veikia ma
žasis kolūkis... Pavasario sėjos me
tu gerai pasidarbavo jaunasis trak
torininkas abiturientas Mikaličius
Jis valdo bet kurios markės trakto
rius.

Kai JAV-se vaikus iki 16 metų
samdyti darbui draudžiama, “socia
listinėje” santvarkoje tai įeina į
“mokslo programą”; ką gi, — juk
jie ir nesamdomi — mokiniai net
sunkiausius statybos ir pn. darbus
dirba veltui, pavargę ir pamokų
neparuošę nebent dvejetuką užsi
pelnydami...
Negana to.

OK. LIETUVOS MOKINIAI ATLIEKA GAMYBINĘ PRAKTIKĄ. I. Joniškio II vidurinės mo-

RAUDONĖS vid. mokyklos mokinės tvarko savo mokyklos kiemą. Mokines prižiūrįs “ta

rybinės" mokyklos mokytojas su paltu ir su skrybėle stovi kaip baudžiavos laikę urėdas.
HIGH SCHOOL STUDENTS at work. Work is compulsory for students attending schools
in occupied Lithuania.

Mokiniai būriais (“brigadomis”)
vežami į laukinius Sibiro plotus,
kur nepaprastai sunku net suaugu
siems ne vien dėl vrginančio dar
bo, bet ypač dėl blogų, laukinių
sąlygų. Ką jau kalbėti apie vaikus!
Tų “džiaugsmų” trupinius randame
kartkartėmis prasiskverbusių net į
spaudą.
O štai kaip viena mokinė poetine
forma apdainuoja šį darbą, reikalujantį širdies kraujo:
STEPEI
Tu ištroškusi, stepe, norėjai
Gaut vandens nors mažiausią lašą.
Tavo veidą nualino vėjai,
Ilgaamžį nederlių atnešę...

Imki, stepe, tu mano širdį, —
Ji krauju patvinusi laša.
Ja galėsi troškulį girdyt,
Nes vandens
Tau būtų per maža.

(Danguolė Grigonytė, Kauno S. Ne
ries vid. m. X kl.).
Ar tai nėra krauju pasruvęs pro
testo šauksmas pasauliui: Gelbė
kite Sibire žudomą Lietuvos jauni

mą! Gyvulių ir paukštelių globos
draugijos efektingai veikia, — kur
žmogaus, kur jaunimo globos drau
gijos: ar jų nėra, ar jos dėl šven
tos koegzistencijos ramybės nema
to ir nenori matyti, kas dedasi Sibi
ro stepėse?..
J. V-nas

kyklos automėgėjai išvyksta į eilinį reisą; prie vairo šoferis dešimtokas. II. Šiaulėnų vid.
mokyklos abiturientas su traktoriumi dirba "mažajame kolūkyje". III. Telšių raj- Žarėnų
vidurinės mokyklos mokiniai rauna durpes.. (Iš pernai metų rudens "Moksleivio").
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Šimui praleisdavo visą laisvą lai
ką, dažnai pamiršdamas net kitas,
“nuobodžiųjų mokslų disciplinas”.
Aistringas piešimo pomėgis turė
jo ir gerąją pusę: už parodytus
gabumus dailėje Antanas Vaikšno
ras laimėjo ketverių_ metų stipen
diją, kuri įgalino jį sėkmingai baig
ti Clevelando Institute of Arts dai
lės studijas.
Institute studijuodamas taikomą
ją ir pramoninę projektavimo dai
lę, lygiagrečiai studijavo ir skulp
tūrą, keramiką bei kitas dailės sri
tis. Tais metais sukūrė nemaža
gamtovaizdžių. Vienas jų, “Vidinė
fantazija”, kąbo Clevelando Mu
seum of Arts. Tas paveikslas lai
komas vienu geriausių A. Vaikšnoros ankstyvojo laikotarpio darbų.

DAILININKAS ANTANAS VAIKŠNORAS su žmona savo bute prie dailės darby.

ARTIST A. VAIKŠNORAS and wife beside his paintings at his home.

^Antanas ^Jaiksnoras
Dailininkas — Skulptorius — Keramikas
DAILININKĄ Antaną. Vaikšnorą
mums, Clevelando lietuviams, su
rado ir pristatė taip pat meno žmo
gus, Juozas Pautienius, lankyda
mas mūsų miestą su savo dailės
paroda.
Tiesa, nesunku buvo dail. Vaikšnorą “surasti”, nes jis seniai žino
mas meno pasauly, ir jo darbai
viešai išstatyti Clevelando meno
muziejuj, bet, parafrazuojant poe
tą, — tas tepamatys kūrėją, į mu
ziejų kas nuėjo... Bet daug ką mes
lankom, tik maža — muziejus.
Antanas Vaikšnoras gimė 1918
m. rugsėjo 5 d., angliakasių mies
tuke Du Bois, Pensylvanijoje. Jo
tėvas, taip pat Antanas, kilęs iš
Leipalingio, į š. Ameriką atvyko
prieš I pas. karą; motina, Nelli Kuzaitė, gimusi tame pat Du Bois.
(Ten yra gimęs ir dailininko jau
nesnis brolis, Algirdas Jonas, che
mikas ir elektrotechnikas, bet iš
prigimties gabus dailininkas mė
gėjas. Vaikšnorų šeima 1921 me
tais persikėlė į Clevelandą. Tėvas
mirė 1947 m.)
Tėvas, nagingas stalius, neblogai
vertėsi ir vaikus išmokslino. Abu
broliai lankė šv. Jurgio lietuviškos
parap. pradžios mokyklą. Antanas
dailės studijas baigė Institute of
Arts, pasirinkdamas taikomąją ir
pramoninės dailės projektavimo
sritis.

— Į dailės meno pasaulį pasinešiau ne atsitiktinai, — sako daili
ninkas. — Atvirai kalbant, turbūt,
aš gimiau “dailininku”, tą polinkį
paveldėjęs iš savo tėvo, nepapras
to dailės mėgėjo. Įgimtų polinkių
skatinamas “piešti” pradėjau lan
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kydamas vaikų darželį. Tada pie
šiau eskimus... Lankydamas pra
džios mokyklą jau piešiau gamto
vaizdžius. Mokytojai, pastebėję ma
no polinkius, o galbūt ir gabumus,
skatino piešti ir apskritai domėtis
menu, net pranašaudami, kad aš
“kada nors būsiąs garsus dailinin
kas ir duoną valgysiąs dirbdamas
muziejuose...”
Piešti skatino ir tėvas. Tėvas
dažnai pasakodavo apie dailinin
kus, kurie miesto centre piešia di
džiųjų krautuvių languose. Pasak
tėvo, tie dailininkai keliais teptu
ko brūkšnais nupiešdavę medžius,
žmones ir ką tik nori, kurie “atro
dydavę kaip gyvi”. Taigi, visų ska
tinamas, busimasis dailininkas pieA. Vaikšnoras savo studijoje prie degimo

pečiaus.

Foto N. H. Shewitz

šiaurės Amerikos dailės parodo
se A. Vaikšnoras pradėjo dalyvauti
nuo 1937 m., tuo metu Pittsburgo
Aukštesniųjų Mokyklų dailės pa
rodoje už škicą laimėdamas nacio
nalinę premiją. Dailės studijų me
tais dalyvavo Carnegie Eldorado
Aukštesniųjų
Mokyklų
mokinių
konkursinių piešinių parodoje 1939,
laimėdamas nacionalinę premiją;
1941 m. dalyvavo Meno Instituto
parodoje; 1945 m. Clevelando Me
no Muziejaus parodoje už gamto
vaizdį laimėjo I premiją. Nuo tų
metų iki šiolei dalyvaudamas Cle
velando Gegužės mėnesio dailės
parodose A. Vaikšnoras yra laimė
jęs 18 premijų.
Tapyba yra Vaikšnoro pagrindi
nė sritis; bet jam nesvetimos ir
kitos dailės rūšys. Jį domina ir
skulptūra, kurią taip pat studijavo.
Turi sukūręs nemaža darbų; už
vieną jų Ohio valst. Dailės Darbų
mugėje 1953 laimėjo premiją, ša
lia skulptūros dailininkas domisi
keramikos mozaikos, emaliavimo
technikomis;
šiam reikalui savo
name turi įsirengęs elektrinę de
gyklą. Nesvetima jam ir grafika:
II pas. karo metu iliustravo John
Mason Brown nuotykių knygą “To
All Hands”.

Kiek dailininkas Vaikšnoras yra
sukūręs darbų? “Atmintinai sumo
jus, apytikriai bus per 500 įvairių
darbų”, — sako pats dailininkas.
—Kuriuos labiausiai autorius ver
tina?
“Vertindamas visus savo darbus
vienodai, vistik kai kuriuos norė
čiau išskirti, — kalba toliau daili
ninkas. — O išskirtinais laikau:
akvarelę “Krautuvės fasadas”, pieš
tą 1954 m. ir tų metų Ohio dailės
parodoje laimėjusią gubernatoriaus
Frank Laushe piniginę $50o premi
ją. Ta akvarelė dabar yra Colum
bus gubernatoriaus kapit. rūmuose.
Norėčiau paminėti “Portalą” ir
“Devintosios gatvės portalą”; taip
pat “Visas pasaulis — tai scena”,
,kuris 1958 m. Cleveland Museum
of Arts gegužės mėnesio parodoje
laimėjo premiją; paveikslą “Mano
sielos langas”, kurį nupirko tas
pats muziejus, laikau vienu geriau
sių savo darbų. Va
Nesitenkindamas pasiektais lai
mėjimas, dail. Vaikšnoras yra pasi
ryžęs siekti naujų laimėjimų. Ji
skatina dar ir tai, kad be meno kri
tikos jo paveikslai turi pasisekimo
ir žiūrovuose — antai Clevelando
Museum of Arts gegužės mėnesio
41-joj parodoj iš 5 išstatytų darbų
4 nupirko. Visuomenės palankumą
dailininkas labai vertina, nors nė
ra jis koks menko skonio pataikau
tojas. Savo technika jis yra moder
nus ir vis dar “modernėja” — iš
realistinio peisažo paskutiniu laiku
(nuo 1956) jis perėjo į abstraktinę
tapybą. Nepabėga ir čia jis nuo

A- Vaikšnoras

peisažo, tik “pabėga” nuo gamtos
kopijavimo (žiūr. antrą pav. 15
psl.).
Kaip įvyko tas perėjimas į kitą
stilių? Kaip pats dailininkas prisi
pažįsta, tai įvykę ne studijinių
ieškojimų keliu, bet atsitiktinai.
Dirbdamas akvarelinius darbus, su
sidomėjęs nuospaudomis, kurios su-

PARYŽIUS / PARIS (1944). Foto W. Moore

sidaro ant sugeriamojo popieriaus
preso. Nuospaudų keistai susifor
mavusios formos patraukė dailinin
ko dėmesį. Juo daugiau jis stebėjęs
tokias nuospaudas, tuo daugiau ju
tęs naujų paskatų, naujų idėjų savo
tapybos darbuose. Kintant pažiū
roms į dailę, keitėsi ir jo tapybinė
technika: iš aliejaus perėjo į plasMOTINA IR VAIKAS / MOTHER AND CHILD (1944)

ŠIAURĖS AFRIKA / NORTH AFRICA (1945)

A. VAIKŠNORAS

GAMTOVAIZDIS / LANDSCAPE No. 21
Paveikslas iš "The 30th Traveling Exhibition of Water Colors by Cleveland Artists".

A. Vaikšnoras

tinę tapybą, panaudodamas spaus
tuko techniką. Dabar A. Vaikšno
ras kuria tik plastiniu metodu. Sa
vo naujuose darbuose darosi vis
daugiau ir daugiau abstraktus, ta
čiau kūrybinį impulsą vis dar gau
damas iš realiosios gamtos.

*
Dail. A. Vaikšnoros darbų turi
šie muziejai: Cleveland Arts Mu
seum, Clevelando Gamtos Muzie
jus, Joungstown Butler Arts Muse
um, Pittsburgh Carnegie Museum,
Washington Corcoran Arts Galerie,
National Academy of Design, Day
ton Arts Institut, Ohio State Uni
versity, Chryslerio Nuolatinė Dai
lės paroda Provincetowne. Eilę A.
Vaikšnoro darbų yra įsigiję paskiri
asmenys šiam krašte ir V. Europoj.
Dailininko žmona Laura taip pat
gabi dailininkė, dažna dailės paro
dų dalyvė. 1959 metų Clevelando
Meno Muziejaus parodoje buvo iš
stačius! dvi savo pasteles, kurias
lankytojai nupirko.
Juodu augina 3 dukreles, kurios
taip pat rodo palinkimą į dailę ir
lanko Clevelando Dailės Muziejaus
vasarinę mokyklą.
Dailininkas sako : — “Aš labai
džiaugiuosi, kad per savo bičiulius,
Kazį Karpių ir Juozą Pautienių, su
sipažinęs su jumis, o per Jus su
įdomiu “Lietuvių Dienų” žurnalu,
tapau jo skaitytoju. Skaitydamas
“Lietuvių Dienas” ir bendrauda
mas su savo kilmės tautiečiais, aš
suartėsiu su lietuvių kultūriniu gy
venimu. O toksai bendravimas su
lietuviais padės man prisiminti tė
vų kalbą...” — pareiškė baigdamas
pokalbį dailininkas Antanas Vaikš
noras. To mes jam širdingai ir
linkime, parodydami ir LD skaity
tojams šią Amerikos žemėje išau
gusią lietuviškos kilmės kūrybingą
atžalą.
V. A. Braziulis
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KODĖL NENUĖJAU...
Atkelta iš 10 psl.
ninkauti ir tęsti jo darbą: rūpintis
sodu ir jį gerinti ir plėsti.
Dabar man jau 75 metai. Ilgokas
amžius visiems ir visuomet. Bet
šitie metai yra ypatingi. Tokios
kartos, atrodo, pasaulyje dar ne
buvo ir ,gal būt, nebus. Kiek nau
jų, netikėtų dalykų atsirado per
šitą laikotarpį: elektros šviesa, au
tomobiliai, lėktuvai, radijas, tele
vizija,
šaldytuvai.
Kiekvienoje
mokslo šakoje — naujos idėjos,
nauji horizontai, naujas pasaulio
supratimas, nauji stebuklai. O ko
kie įvykiai: du pasauliniai karai,
kokių dar niekuomet nėra buvę, po
ra dešimtų politinių revoliucijų,
virš tuzino socialinių revoliucijų.
Kiek didvyriškumo ir žmoniškumo
buvo parodyta ir kiek niekšybių ir
žiaurumų buvo pridaryta. Kiek ti
ronų žuvo ir kiek jų atsirado! Kiek
imperijų ir despotijų subyrėjo, ir
kiek naujų negirdėtų, baisių iškilo!
Kiek tautų gavo laisvę ir kiek jų
nustojo! O virš viso to, kaip svar
biausias, o gal ir galutinis, pasau
linės istorijos puslapis, — atominės
fizikos atsiradimas ir nepaprastas
išsivystymas, su antžmogiško ga
lingumo pasakiškais galimumais ir
kosminės katastrofos šiurpulingais
pavojais. Kur pasaulinėje istorijo
je rasime 75 metų laikotarpį su tiek
įvykių, dramų, tragedijų, atsiekimų,
susmukimų ir stebuklų geron ir
blogon pusėn?
Visa tai įvyko mano gyvenimo
bėgyje. Ir aš nepasilikau senelio
sode, bet savo kelią man teko
prasiskinti per tolimus kraštus,
skersai per visus šiuos įvykius,
stebuklus ir baisenybes.

Aš pamenu, kaip mano tėvų na
muose dar darė namines žvakes iš
taukii šviesai, o susisiekimo prie
monė buvo porinė brička. Dabar
mano kukliame namelyje kiekvie
nas kambarys turi kelias elektri
nes lempas; be to, du radijo apa
ratai, telefonas, dujų virtuvė, šal
dytuvas, o prie durų stovi kuklus,
bet gražus, patikimas virš šimto
arklių jėgos f ordas. Be to, Ameri
koje atsiradau perskridęs vandeny
ną lėktuvu. Savo gyvenime mačiau
savo akimis ir net dalyvavau di
džiausiuose pasaulinės
istorijos
įvykiuose, ir man teko būti istori
nių asmenų vienminčiu, bendradar
biu ir draugu, o kartais su jais te
ko kovoti prieš Leniną, Trockį ir
kitus pasaulinės revoliucijos skel
bėjus ir vykdytojus.
Man teko daug skaityti: net da
bar per vieną mėnesį man tenka
skaityti gal daugiau, negu mano
senelis perskaitė per visą savo gy
venimą. Teko daug rašyti keturio
mis kalbomis; knygų krūvelėje, ku
ri padėta ant stalo, daug įvairių,
gal nevisuomet visiškai kvailų min
čių, iki mažų valstybių reikšmės
istorijoje
iškėlimo,
civilizacijos
vystymosi naujo
supratimo ir
džiaugsmo filosofijos pamatų kūri
mo. Pagaliau vienas iš mano dabar
tinių ’’hobby” yra atominės fizikos
istorija, žodžiu, mano gyvenimas
buvo visiškai kitoks, negu man ga
lėjo linkėti mano senelis: daug
platesnis, įvairesnis, spalvingesnis.
Ir gal ne visiškai nepastebėtas:
jeigu visa, kas apie mane ir mano
veikalus yra parašyta, surinktum
krūvon, gautųsi storokas tomas.
Tačiau, nežiūrint viso to, aš at
virai pasakius, apžvelgdamas savo
gyvenimą, neturiu kokio nors pa
sisekimo, atsiekimo, laimėjimo ar
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nugalėjimo jausmo.
Atvirkščiai,
mano vidujinis balsas byloja apie
nustojimą, netekimą, nepasisekimą,
pralaimėjimą. Lyginant su mano
senelio gyvenimu ir laikais, man
atrodo, kad jie buvo iš esmės ge
resni ir sklandesni. Ne tik dėl to,
kad senelis galėjo ramiai dirbti
savo darbą, kai tuo tarpu aš daug
kartų turėjau bėgti, slapstytis ir
buvau šešis kartus suimtas. Ir ne
dėl to, kad mano gimtasis kraštas,
Lietuva, kuris taip gražiai ir daug
žadančiai pradėjo augti, nustojo
laisvės. Dalykas yra bendresnis ir
gilesnis. Tegul ir Lietuva ir mes
visi lietuviai esame pralaimėję! O
kas gi yra laimėtojas ir nugalėto
jas? Kiti Europos vakarų kraštai?
Vokietija? Prancūzija? Italija? Ang
lija? Užtenka pastatyti klausimą
ir prisiminti šitų kraštų stovį mūsų
šimtmečio pradžioje ir sulyginti su
jų dabartine padėtimi, kad supras
tume, kaip daug jie visi yra nusto
ję, nežiūrint to, ar jie karuose yra
laimėję ar pralaimėję. Gal rusų
tauta yra laimėtoja? Tačiau visiems
žinoma, kad rusų tauta taip pat pa
teko į negirdėtą politinę ir dvasinę
vergiją, kad visi rusai nustojo viso,
ką jie tik turėjo, ir kad pas juos
siautė apokalipsinė Stalino despo
tija. Pagaliau, gal komunistai yra
nugalėtojai?

Man teko susipažinti su komu
nistais, kurie vadovavo spalio re
voliucijoje, ir teko žodžiais, o kar
tais ne tik žodžiais su jais kovoti,
štai Krylenko, su kuriuo kartu uni
versitete aš buvau seniūnų tarybo
je: 1917 m. lapkričio mėn. jis at
vyko į Mogilevą kaip nugalėtojas,
kaip_ bolševikų vyriausias kariuo
menes vadas, o man teko iš ten
paskubomis bėgti. Bet koks buvo
jo likimas? Jis buvo Stalino likvi
duotas, lygiai kaip Kamenevas, Zi
novievas, Trockis, Steklovas ir visi
kiti spalio revoliucijos didieji ren
gėjai ir vykdytojai. Kas gi laimėjo?
Negi tik vienas Stalinas? Tačiau
ir jis gyveno drebėdamas, ir jam
vos tik mirus, jis buvo savo pasekė
jų ir pakalikų nuvainikuotas ir ap
skelbtas despotu, maniaku, žmog
žudžiu.
Amerika savo gerbūviu, laisve ir
lygybe yra pasauly tartum laimin
goji sala, ir kiekvienas, kuris pa
teko į Ameriką, gali laikyti save
išrinktuoju. Bet dalykai ir čion, at
rodo, eina blogyn. Neapykantos,
pavydo ir pykčio bangos kyla ap
link. Prieš dešimtį metų, kai mes
atvykome į Washingtoną, šis mies
tas buvo saugiausias pasaulyje. O
dabar dėl naujų baisiųjų ginklų at
siradimo kaip tik šis miestas kon
flikto atveju, kaip taikinys Nr. 1
bus pats pavojingiausias visame
pasaulyje.
štai mano kartos darbų, veiklos,
ieškojimų, pastangų, išradimų, ko
vų ir didvyriškumų išdavos. Kas
už visa tai atsakingas? Visi kartu
ir kiekvienas atskirai. Ir aš irgi
negaliu atsikratyti nuo šios atsa
komybės savo dalelės. O ar nega
lima buvo taip gyventi, kad tokios
atsakomybės nebūtų? Ir štai, pri
simindamas senelio sodą, aš galvo
ju: o jei aš būčiau pasilikęs sode,
dirbęs jame, gerindamas ir platin
damas jį? Jei aš, sakysime, vieton
karo fortifikacijos, šio trumpalai
kio, karo nuotaika įkvėpto mano
pamėgimo, būčiau pasirinkęs sodi
ninkystę, nors kaip mano šalutinę
specialybę? Likimas davė man tam
tikrų gabumų ir jėgų. Jei tai būtų
panaudota tęsti ir platinti senelio
darbą, kiek medžių, kiek krūmų,
kiek gėlių aš būčiau galėjęs ir pats
išauginti ir kitus pamokyti auginti.

GENEROLAS ST. RAŠTIKIS NEDUODA RAMYBES
KOMUNISTAMS
Dokumentas, kuris autorių ne kaltina, bet giria.

Dviejų tomų gen. St. Raštikio at
siminimai “Kovose dėl Lietuvos”
gerai žinoma ir okupuotoje Lietuvo
je, ypač tiems, kurie seka užsieny
gyvenančių lietuvių veiklą, kad ga
lėtų duoti komunistinius “atkir
čius”, jų terminu sakant. Sąryšy su
generolo Raštikio asmeniu, nuo
knygos pasirodymo net keliais at
vejais pultas Raštikio asmuo, neva
vis ką nors “baisaus” pridedant
prie jo biografijos. Prie gen. R. bio
grafijos dar kartą grįžta pernai me
tų lapkr. mėn. “švyturyje” Nr. 21,
kur, kaip iš užsimojimo ir stiliaus
atrodo, norėta duoti generolui
“mirštamą” smūgį — paskelbta jo
slaptas raštas, pasiųstas net trims
Lietuvos ministeriams. Laikraštis
duoda puslapį rašto ir kitą puslapį
“komentarų”, kurių neverta nė mi
nėti, nes be nuvalkiotos apie “buržuazainius nacionalistus” giesmelės
ten nieko daugiau nėra.
Siūlydamas šį raštą L. D. redak
cijai persispausdinti, noriu paste
bėti, kad jis parodo, jog sovietai
savo propagandos taktikos nepakei
tė nė šiandieną, po 20 metų; gal
tik daugiau ją pagražino Be to, tai
įsidėtina ir šių dienų laisvojo pa
saulio kultūriniams mainininkams
su sovietais. Ir pagaliau, tai rodo
pasirašiųjų generolų įžvalgumą ir
naujojo Trojos arklio (ne ginklų,
bet neva kultūros) pavojaus supra
timą.
Kaunas, 1938 m. vasario mėn. 28 d.
V. SLAPTAI
Krašto Apsaugos
Ministerija
II-sis skyrius
Nr. 5383
byla nr. .

Ponui
Ministeriui Pirmininkui
Papildydamas savo 1936 m. spa
lių mėn. 1 d. raštą N 3760, noriu at
kreipti dėmesį į Kominterno destruktyvinį darbą Lietuvoje, varo
mą kultūriniu keliu: par laikraš
čius, propagandos tikslams išleistas
brošiūras ir knygas, Sovkino filmas
ir filmų kronikas. Be to, turiu kon
statuoti, kad mūsų pačių periodinė
spauda ir originalioji bei verstinė
literatūra kartais būna naudingos
Kominterno siekiamiems tikslams
ir duoda progos svetimoms valsty
bėms mums prikišti, kad Lietuvoje
esanti kuo plačiausia dirva komu
nistinėms idėjoms tarpti.
Kad iš tikrųjų taip, matyt iš šių
faktų:

Kiek tūkstančių, o gal net dešimt
tūkstančių naujų medžių žaliuotų,
žydėtų ir duotų vaisių, kiek paukš
čių ten čiulbėtų! Lietuvoje, kur bu
vo taip maža gerų, tvarkingų sodų,
dirva sodininkui-žinovui ir entu
ziastui buvo neribota. Atrodo, kad
šia kryptimi nebuvo pralaimėjimų,
o galimi buvo tiktai tikriej laimėji
mai. Gaila, kad mano galimumai
eiti senelio pėdomis liko neišnau
doti.
Tačiau kam tokios mintys ir to
kia pavėluota atgaila ir rezignaci
ja? Jei kelias, kurį pasirinkau, ne
buvo pats geriausias, jis vis dėlto,
rodos, nebuvo ir pats blogiausias.
Gyvenimo praeitį reikia priimti
tokią, kokia ji yra.
1959 m. gruodžio 15.

SSSR LAIKRAŠČIAI. Lietuvoje...
platinamas “Izvestija”. Negalima
pasitenkinti cenzūra,kad laikraštyje
nėra dalykų, tiesiog nukreiptų prieš
Lietuvą, tačiau, turint galvoje mū
sų ir SSSR režimų skirtingumą,
kiekviename numeryje rasime min
čių,kurios paliečia ir mūsų reikalus.
Laikraštyje nuolat būna straipsnių,
persunktų propagndinėmis idėjo
mis ir pabrėžiančių socialistinės
Rusijos laimėjimus žemės ūkio,
darbininkų socialinės būties ir kul
tūros srityse. Visada smulkiai skel
biami metiniai ar penkmečiai įvai
rių darbo sričių planai su įspūdin
gais skaičiais. Tokie propagandi
niai straipsniai, be abejo, kelia gerėjimąsi Sovietų režimu ir skatina
jį garbinti.
BROŠIŪROS: l)“Konstituciji Sojuza SSSR i Sojuznych Respublik.
Moskva 1937 m.” ’’VCIK’o” prezi
diumas.
Gretindamas SSSR pilną ’’įvairių
laisvių” konstituciją su kitų kraštų
kiekvienas pripažins
pirmenybę
SSSR konstitucijai... pav.; 127 str.
SSSR piliečiams laiduoja asmeni
nę neliečiamybę, nieko negalima
areštuoti be teismo sprendimo ar
prokuroro sutikimo. 129 str. SSSR
priglaudžia atbėgančius svetimša
lius, persekiojamus dėl darbininkų
reikalų gynimo, mokslo arba tauti
nio judėjimo.
126 str. SSSR piliečiams yra lai
duojamos laisvės: žodžio, spaudos,
susirinkimų ir mitingų, eisenų ir
demonstracijų.
Be to, X skiltyje”Pagrindinės pi
liečių teisės ir pareigos” yra kal
bama apie įvairias piliečių teises:
atostogų, kurortų, klubų, mokslo,
aprūpinimo senatvėje ir t. t.
SSSR konstitucija 1936 m. Mas
kvoje yra išleista lietuviškai ir pla
tinama laisvoje prekyboje Lietuvo
je...
2) ”20 let sovietskoj vlasti. Sistematičeskij sbornik. Cifrovoj mate
rial dlia propagandistov. Partizdat
CK VKP(b) 1937. Nedidelio ('kišeni
nio) formato brošiūra, kurioje dia
gramomis, lentelėmis ir skaičiais
atvaizduota SSSR 20 metų ūkio,
švietimo, socialinio, pramonės, pre
kybos, žodžiu, visų šakų laimėjimai.
Ir slaptos proklamacijos, su ku
riomis taip atsidėjus kovojama, ne
gali padaryti tiek žalos valstybės
saugumui, kiek ši, viešai Lietuvoje
platinama propagandinė brošiūrė
lė.
FILMOS. Pav. ’’Tėvynės milži
nai”, ’’Trylika” ir SSSR gyvenimo
kronika... mūsų tam tikroje publi
kos dalyje sukelia gerėjimąsi ir
ovacijas. Sovietinėse filmose būna
vaizduojamas platus Sovietų avia
cijos vartojimas įvairiose kultūri
nio gyvenimo srityse: mokslo —
šmit’o ekspedicija į ašigalį, medici
nos — tolimuose Sibiro užkampiuo
se lėktuvas yra naudojamas greita
jai pagalbai, žemės ūkyje — sėjai,
kovai su skėriais, susisiekimui —
filmoje vaizduojamas paprastų dar
bininkų vežiojimas, transportui —
iš tolimų užkampių gabenamos
įvairi žaliava ir net kiaulės, čia
pat greta parodomi vaizdai Ispani
jos ir Kinijos kovų, kur lėktuvai
griauna miestus ir masėmis žudo
žmones. Didelio įspūdžio žiūrovui
daro kronikinė filmą iš Sovietų Są
jungos tautų sporto šventės, kurio
je parodyta mažiausiai 30 tautų, ap
sirengusių tautiniais drabužiais ir
atliekant Raudonojoje Aikštėje įvai-

rius sporto pratimus. Filmoje žiū
rovas stebisi ne tik prašmatniomis
figūromis, kombinacijomis, bet ir
milžiniškais dalyvių skaičiais. Filmos... tokios efektingos, kad net
mūsų publikoje, aplamai, sunkiai
pasiduodančioje išoriniams reaga
vimams, sukelia gerėjimąsi...
Paskutinėje šios rūšies filmoje
’’Tėvynės milžinai” dėl publikos
reagavimo teko net padėti įspėja
masis užrašas, kad publika prašo
ma nekelti ovacijų, nes priešingai,
būsiąs sustabdytas filmo rodymas.
Kominterno idėjoms plisti pade
da IR MŪSŲ SPAUDINIAI.
a) ’’Savanoriai Ispanijos kare”—
Uptono Sinclair’o romanas. Išvertė
J. Šimkus. 1937 m. ’’Varpo” leidi
nys. šis romanas—tai socialistinių
idėjų skleidėjas ir beveik galima jis
pavadinti tų idėjų vadovėliu, čia
apibūdinami kapitalizmas ir fašiz
mas, pav. 50 psl. oratorius, išeida
mas kalbėti ir norėdamas pabrėžti
fašizmo žalingumą, darbininkams,
sako: ’’Fašizmas galima būtų api
būdinti šiaip: kapitalizmas plius
žudynės”. Oratorių kalbose ir re
plikose yra nagrinėjamos krizės
priežastys ir darbininkų būtis. Per
visą romaną raudonu siūlu eina idė
ja kovos dėl darbininkų reikalų.
Fabula taip rutuliuojasi, kad turtin
gas, beveik aristokratas Mezeris,
susižavėjęs šiomis idėjomis, perei
nąs j darbininkų eiles ir nuvykstąs
į Ispaniją kovoti su generolu Franco’u.
b) ’’žemė maitintoja”. Petro Cvir
kos. Romanas. Išleistas 1935 m.
Sakalo b-vės. šioje knygoje pilna
replikų, kurios tinka eiti kominter
no agitacinėms kalboms, pav.:
’’...Jaunimą gaivino grįžę iš fronto
pasakojimais apie revoliuciją” pusi.
41. ’’...Pilvūzams turtas, knygos,
fortepijonai, tam biednam kąsnio
duonos nėra”. 72 psl. ’’Matai tie
mūsų ponai: ar prastas žmogus, ar
šuo”. 121 psl. ’’Tėvynė, Juruk. Ak
menio nevalgysi tėvynėje. Ten duo
nos rasiu — ten ji bus” 165 psl.
Taip kalba Cvirka savanorio lūpo
mis. Kurio krašto tas savanoris
buvęs ir dėl kurių idėjų jis karia
vęs, sunku įspėti, nors knyga —
lietuvio rašytojo kūrinys. Kad Cvir
kos kūrinys tinka Kominterno idė
joms platinti, matyti iš to, jog kny
gą rusai išsivertė.
MŪSŲ PERIODINĖ SPAUDA.
1937 m. “Lietuvos aidas” Rusų re
voliucijos 20 m. sukakties minėjimo
proga vedamajame kelia SSSR nuo
pelnus taikos stiprinimui, kad So
vietų Sąjungos karinės pajėgos...
esančios didelis ramstis taikingu
mo politkai, kad SSSR taikingumo
politika suvaidinusi didelį vaidme
nį atstatant Lietuvos Nepriklauso
mybę ir stiprinant tos nepriklauso
mybės pagrindus... Tokį mūsų pa
taikavimą ir SSSR galybės garbini
mą pastebi kominternas ir mūsų
komunistai, kurie...kiekviena proga
drumsčia ramybę krašto viduje, ir
žemina valdžios autoritetą, pav.:
š. m. sausio mėn. 10 d. ’’Tiesos” 1
n-je plūstamas mūsų naujosios kon
stitucijos projektas, dar visai neži
nant jos principinių nuostatų —
konstitucija esanti slaptai paruoš
ta, esanti ’’reakcionieriškesnė”...
Dėl paskutinio tautininkų suvažia
vimo ’’Tiesa” su pasitenkinimu kon
statuoja, kad teroro stiprinimas
keliąs vis didesnį pasipiktinimą
fašistų valdžia ne tik plačiosiose
liaudies masėse bet ir fašistų įta
koje esančiuose sluoksniuose. To
liau konkretizuojami nepasitenki
nimai tiek pačioje tautininkų parti
joje, tiek jaunalietuvių organizaci
joje. Galop vyriausybės narių plū
dimai už kapitalo rėmimą ir nesi
rūpinimą darbininkų reikalais...

Arba vėl, Sovietų valdžios įsikū
rimo 20 metų sukakčiai pažymėti
pašvęstas ištisas didelis, gausiai
iluistruotas daugumoje bolševikų
autorių parašytais straipsniais pro
pagandinis ’’Literatūros Naujienų”
numeris, nesigailint perdėtų panegyrikų Sovietų mokslui, menui, sta
tybai ir jų vadams (žiūrėk 1937 m.
”L. N.” Nr. 11-12). Be to, prie šių
metų ’’Literatūros Naujienų” Nr. 1,
minėtasis sukakties numeris plati
namas veltui...
Kaip jau ne kartą buvo pabrėžta,
už komunistinį, menkos vertės at
sišaukimą, mes savuosius teisia
me, į kalėjimus sodiname, dabar gi
per savo spaudą visai legaliu būdu
mes patys padedame komunisti
nėms idėjoms savo krašte plisti.
Tai kurgi mes einame?...
Visa tai kenkia mūsų vidujiniam
stiprėjimui, santykiams su kitomis
valstybėmis, ypačiai kenkia krašto
saugumui, šiems kenksmingiems
valstybei reiškiniams pašalinti, re
miantis spaudos įstatymo 10 ir 43
str. prašau:
1. neįsileisti SSSR periodinės ir
neperiodinės spaudos,
2. neįsileisti Sovkino filmų,
3. Įvesti griežtą savo ir įvežamos
spaudos kontrolę.
Dirmantas
Brig, generolas
Krašto Apsaugos Ministeris
Raštikis
Brig, generolas
Kariuomenės vadas
Gauna:
Ponas Užsienių Reikalų Ministeris,
Ponas Vidaus Rekalų Ministeris.”
S. Atamukas, šį raštą archyvuo
se, kaip “Istorijos mokslų kandida
tas”, ’’iškasęs”, savo pastabas, maž
daug to paties rašto ilgumo, prade
da: ’’Plačiau šio dokumento neko
mentuosime, jis pats kalba apie
save...”
Kas gi čia būtų galima komentuo
ti pasirašiusių generolų nenaudai?
Visi faktai teisingi, tonas kultūrin
gas. Reikalavimai? Aišku, reikala
vimai, atsižvelgiant į valstybės sau
gumą, nėra griežtesni, negu kad pa
ti Sovietų Sąjunga daro: neįsilei
džia ’’buržuazinio” pasaulio spau
dos, neįsileidžia be cenzūros filmų
ir griežtai kontroliuoja savo ir įve
žamą spaudą. Kurgi čia Dirmanto
bei Raštikio, kurį vėliau per visą
puslapį dergloja, kriminalas? Nie
kur. Ir ’’Istorijos mokslų kandida
tas” jų niekuo negalėdamas inkri
minuoti, daro tokias išvadas: gene
rolas jau baigė savo karjerą, ir
veltui ”su cinišku atvirumu pareiš
kia, kad jis nori karo”, nes — ’’ka
ro ir taikos klausimas, kaip ir Lie
tuvos likimas — ne jo ir, pagaliau,
ne jo šeimininkų (? m. kl.) ranko
se”, ir ją, girdi, gina ’’didžioji Ta
rybų Sąjunga”,. Tegul raštikiai nesiguodžią iliuzijomis, nes ’’taiką pa
saulyje saugo nenugalimos jėgos”.
Nepasakytume, kad šis pripažini
mas, kieno valdžioje dabar yra Lie
tuva, yra neciniškas; o kai dėl iliu
zijų, tai tikrai gaila, kad ’’nenugali
mumo” iluzijomis apgaudinėja sa
ve dargi ’’mokslo kandidatai”, kai
tuo tarpu jų garbinama ’’liaudis”
puikiai atsimena tų iliuzijų ’’socia
listinį realizmą” ir neužmiršta,
kieno (JAV) batais avėjo, kieno
džipuose sėdėjo ir kieno konser
vų dėžutėmis nuo bado gynėsi po
Stalingrado... Anos skolos ir dabar
dar JAV-ėms nesumokėtos, o įvai
rūs SSSR ’’ekspertai” jau lankosi
Washingtone kaulydami naujų ilga
laikių paskolų. Kodėl apie tas ’’iliu
zijas” mokslo kandidatai pavergtai
liaudžiai neparašo? Jų nereiktų nė
komentuoti.
S. P-tis

Esame reikalingi...

KNYGOS IR AUTORIAI

Pabaiga iš 4 psl.

Tebeniekinami ir “banditais” vadi
nami tik kovoje kritusieji arba nu
žudytieji partizanai. Mat, karžygiai
ir mirę palaiko tautoje kovos dva
sią. Bet jei mirtų visa tauta, nebe
galėtų jos beprikelti nė karžygių
auka. Tada galėtų būti reabilituo
ta ir tauta, nors ir sukilusi, nes
priešui ji nebūtų daugiau pavojin
ga. Pavojinga tiktai gyva tauta, ir
gyva ne vien savo žemėje, bet ir
už jos sienų.
Būdami šiapus geležinės sienos,
mes esame priešui pavojingi, mirš
tamai pavojingi tiek savo šauksmu,
tiek savo pabrėžiamu skirtingumu
nuo kitų tautų. Tuo gyvai liudija
me kad esame reikalingi ne tiktai
sau. Skirtingos tautos reikalingos
žmonijai. “Jei tautų skirtingumas
būtų išnaikintas, — sako prancūzų
filosofas Jacques Maritain, — tai
žmonių giminė... būtų paskandinta
senoviniame chaose.” Gyva tauta
tam pastoja kelią. Siekdama nepri
klausomos valstybės, savo savaran
kumo ir laisvės, ji siekia geresnės
ir teisingesnės tvarkos. Ji neduoda
žudikui ramybės, koks jis bebūtų
galingas, nes šaukiasi prigimtinių
įstatymų, kuriais tvarkomi atskirų
žmonių santykiai. Gi vienu iš jų
aiškiai ir griežtai draudžiama: Ne
žudyk!
žudikas anksčiau ar vėliau susi
laukia savo galo. Turėkime vilties,
kad savo paginos susilauks ir lietu
vių tautos žudytojas.

Ausyse skamba žvanguliai...

Atkelta iš 9 psl.

ja atmintinai, žvilgčioja šoblės,
krenta ant kelių, žydas spiauna į
veidą, Kazitenas, piktai užsikosė
jęs, išsimuša iš natos, ateina Ve
ronika su marškone, šluosto kraujo
trykšles, vėl modos kareiviai smai
liom dzydom, Baltrus, nuo pat pra
džios nepriderinęs balso, dabar net
nebežiūri į knygą, kaukši plaktu
kai, delnuos varo vinį, kai jau įko
pia kalnan Kalvarijos, taškuotos
skareles krašteliu
Kasčiuvienė
šluosto akis, kriaukši ant kryžiavonių tempiamos rankos, Vinčienė
mušas krūtinėn, Baltruvienė nulei
dus galvą, kietai įsiveržia gyslos,
blevyzgoja žydai, Pelurytis nė kar
to nesuklupo, varpeliu plaukia jo
balsas, Kasčių papriežiedė, užupečkis, pečėros paplūsta grauduliu,
jis aptvindo ir pečiaus dą ir mūro
kaktą, kur guli Narba ir Juza, Pe
lurytis — ne Pelurytis, Vinca — ne
Vinca, Kaziuolis — ne tas Kaziuolis, kuriam neseniai piemengaliai
pavogė kepurę...
Krauju prakait-a-a-a-vo...
— vis ir vis atsidaužia pečiaus
kakton gaveninė giesmė.

ANTANAS F. SKIRIUS
REAL ESTATE — TAX SERVICE

4366 Sunset Blvd., Hollywood 29,
Calif.
Namų, automobilio, baldų
ir kitokio draudimo reikalais
visuomet kreipkitės
Taip pat apskaičiuojami taksų
mokesčiai.
Kreipkitės

telefonu

arba įstaigoje

NO

4-2919

Pranas Naujokaitis, Brooklyn, N- Y., lite
ratūros kritikas ir teoretikas, pernai me
tais išleidęs didelį romaną “Upeliai ne
grįžta į kalnus" ir lyrinę poemą "Šviesos
mergaitė".
Apie veikalus mūsų bendradarbis rašo:
Romanas parašytas su skoniu ir litera
tūrine kultūra, plačiai pavaizduoja Kauno
stud, gyvenimą; autorius giliai braunasi
į jauny žmonių psichologiją, liesdamas la
bai jautrias "širdies" temas.
Sekdamas
vyr. veikėją, pirmą jauną mokytoją, pas
kui šio karo pabėgėlį, autorius apima pla
ty laikotarpį nuo Nepriklausomos Lietuvos
laikų iki šio pokario.
Poema, toli nenueidama nuo mūšy tra
dicinės poezijos formos, taip pa t visu
svoriu atremta į meilės temą; čia, atrodo,
sprendžiama nevienodo amžiaus mylmyjy
problema; autoriaus lyrinis herojus teigia,
kad tik meilė įprasmina ir nušviečia gy
venimą.
j-

Atsiųsta paminėti
Vladas Šlaitas, Ant saulėgrąžos vamz
džio. Eilėraščiai. 48 psl. 1959- Didž. Bri
tanijos Liet. S-gos leid. Paminėti siunčia
"Nida". Kaina 50 c.
Mūsų Vytis.
Dvimėnesinis
skautiškos
minties žurnalas. Nr. 6, 1959.
Redakcija savo žodyje rašo, kad di
džioji šio nr. dalis skiriama mūšy jaunisios kartos literatūrinei kūrybai. Iš tiesy
jame spausdinama tik du autoriai, laimė
ję Ak. Skautų sąjūdžio skelbtą poezijos ir
prozos konkursą. Pirmoje vietoje eina B.
Prapuolenio (20 mėty studento) eilėraš
čiai: Šv. Pranciškus, Rauda, *** (Aš šau
džiau), ***** (Žalsvoj nišoj), *** (Smė
lyne du rudos odos nomadai). Toliau —
ilgoka K. K. Almeno premijuota apysaka
"Vartai balto sidabro". Eilėraščiai gero
kai surrealistiški; apysaka nuotaikinga, sa
vo pobūdžiu primenanti S.-Exupery kū
rybą. Abiems autoriams kartais labai sun
ku valdyti lietuvių kalbą, tačiau džiugu,
kad jaunimas, kuriam angliškai jau daug
lengviau "išsireikšti", bando literatūrinius
gabumus lietuviškai. Literatūrinio prieaug
lio iki šiol daugiausia davė "Ateitis". Svei
kintini visi, kurie tik prisideda prie naujų
talentų kėlimo ir ugdymo.
— Wyoming Klonio Lietuvių R. K. Para
pijų Chorų "Dainos Draugija" sidabriniam
jubiliejui atžymėti išleido specialų ilius
truotą leidinį.
"Dainos"draugija yra išleidusi ll-rą lei
dimą "Kalėdų balsus", 30 kalėd. giesmių
ir dainų knygą; ta pati dr-ja, be to, yra
išleidusi mišriam chorui
Č.
Sasnausko
"Karvelėli mėlynasis", J. Šiaučiūno miš
riam chorui "Mano karukas", mišriam cho
rui J. Aleksio "Pirmyn į kovą" ir "Vespere in H. Sanctissimi Sacramenti" 4
mišriems basams (Falzo-Bardone).
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LIETUVOS PASIUNTINYBĖS Brazilijoje rūmų projekto konkursinių darby paroda Chicagoje, vasario 6-7 d. Foto montaže matome dalį svečių: L. inž. arch, s-gos Chicagoje pir
mininkus V. Lapatinską ir A. R. Astrauską, prof. S. Kolupailą; toliau — Lietuvos ir Bra
zilijos konsulai su žmonomis; gilumoje arch. V. Germanas, Aukšt- Lituanistinės mokyklos
mokinės, L. T. s-gos pirm. inž. E. Bartkus, prof. J. Šimoliūnas, prof. S. Dirmantas, inžM- Ivanauskas, parodos rengėjas, inž. J. Jurkūnas, dr. S. Biežis ir J. Kazanauskas.
Prieky — stud. N. Semėnaitė ir A. Vintartienė įteikia Brazilijos ,kons. žmonai rožių.
LITHUANIAN AND BRAZILIAN consular members at the exhibit of the architectural
plans for the Lithuanian Legation in Brazil.
Foto V. Noreika

(ILIUSTRUOTA KRONIKA)
BRAZILIJOS KONSULAS J. Batisa Pereira su žmona Vasario 6 apžiūri Čiurlionio galeriją,

aplankęs Liet. Atstovybės namų Brazilijoje konkurso parodą, Iš kairės: dail. Z. Kolba,
dešinėje — inž. Ivanauskas parodos rengėjas.
Foto V. Noreika
THE BRAZLIAN CONSUL, senor J. Batista Pereira and Mme. Pereira view the displays
at the Čiurlionis Art Gallery in Chicago.

BAČŪNAI LANKO PIETŲ AMERIKOS LIETUVIUS. Čia juos matome Buenos Aires uoste
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su spaudos atstovais; iš kairės: "La Razon" korespondentas, gilumoje "Laiko" atstovas
P. Gudelevičius, dešinėje — "A. L. Balso" red. K- Norkus. Antroje nuotraukoje —
J. Bačiūnas lankosi Buenos Aires liet. taut, muziejuje; su juo par. klebonas J. DuobaMR. & MRS. J. BACHUNAS visited Lithuanian communities during their South Ame
rican tour. They are shown 1/ (center) in Buenos Aires with representatives of various
newspapers, 2/ Bachunas visiting Lith. National Museum.
Foto L- Kančiauskas

Iš LOS ANGELES ATEITININKŲ 10 METŲ

ir Federacijos 50 mėty sukakties minėji
mo šventės vasario 7 d- Šventę sudarė pa
maldos, iškilmingas susirinkimas, literatū
ros vakaras ir vaidinimas. Šventė praėjo
pakilioje nuotaikoje, sutraukusi daug svečiy, ypač lit. vakare ir vaidinime.
I. Dalis garbės prezidiumo: iš kairės—
V. Kazlauskas, prof. S. Sužiedėlis, At-ky
Federacijos vadas, laikęs paskaitą, prof.
M- Biržiška, sakąs sveikinimo žodį;
II- Jaunimas, suvaidinęs P. Zarankos mu
zikinį montažą "Subatos vakarėlis", kurį
režisavo G. Velička, muzikinę dalį parengė
B. Budriūnas.
Foto L. Briedis

Los Angeles "Ateitininkai" commemo
rate the 50th anniversary of the organi
zation and the 10th anniversary of the
founding of the local branch.

ATTORNEY GENERAL EDWARD J. McCORMACK, Jr., su savo šeima. Iš kairės: sūnus John,
žmona Emily (pagal tėvus Ruplytė), Attorney General McCormack ir sūnus Edward.

The Attorney General of the Commonwealth of Massachusetts was the principal
speaker at the exercises observing the 42nd Anniversary of the Independence of Lith
uania held in South Boston, Mass. He is married to a Lithuanian girl, the former Emily
Ruplytė, and her parents still reside in the Lithuanian community in South Boston.
4 NAMAI, Į kuriuos nuo šių metų pradžios

persikėlė A- F. Skiriaus vadovaujama "Lietuviy Dieny" leidykla, LD žurnalo redakci
ja ir administracija, spaustuvė ir A. F.
Skiriaus draudimo agentūra bei turto pir
kimo-pardavimo įstaigos, — Fountain-Sun
set gatviy kampe (A. F. Skiriaus nuosavy
bė). Iki tol daugiau kaip 10 mėty numo
tos patalpos buvo pietinėje Los Angeles
dalyje; dabartiniai namai yra labai pato
gioje vietoje lietuviams pasiekti, visai ne
toli liet, parapijos. Šioje apylinkėje ku
riasi ir daugiau lietuvišky įmoniy, kaip
Domkaus-Reivydo radijo krautuvė, Dūdos
maisto parduotuvė, dr. Hagentorno kabi
netas, Bonato baty taisymo dirbtuvė ir kt.

Nuotraukoje namas iš Sunset Bvld. pu
sės; pirmieji nuo kampo 3 langai —
spaustuvės patalpos; durys — įėjimas į LD
leidyklą; sekantis langas — LD red. ir
admin, kambarys. Paskutinieji langai ir
durys — A. F. Skiriaus Insurance AgencyAdr.: 4364 Sunset Blvd., Hollywood 29,
California.
Foto D. Č.

THE NEW HEADQUARTERS of "Lithua
nian Days" where printing and insurance
offices of A. F. Skirius are located.

FOSTER FURCOLO, Massachusetts gubernatorius, pasirašo Vasario 16 — Lietuvos
Respublikos Dienos proklamaciją. Pas gubernatoriy lankosi Bostono ALT valdyba.
FOSTER FURCOLO, Governor of Massachusetts signs a Proclamation Declaring February
16th Republic of Lithuania Day. L- to R.: J. Sonda, A. Jukna, Ernest Stasiun'as, J. Vai
čaitis, J. Arlauskas, J. Grigalius, W. V. Gorski.

He is the nephew of the Majority Leader in the House of Representatives in Washing
ton, John W. McCormack- The Attorney General is very friendly with the Lithuanian
community in Boston and they in turn are his supporters and were very active on his
behalf in the past election for Attorney General. He is a democrat. Attorney John
J. Grigalus of So. Boston presented the Attorney General to the assembly and was
chairman of the democratic committee during the successful campaing of a year ago.

LIETUVIŲ

DIENOS
VASARIS / FEBRUARY

1960

—Lietuvių Dienų žurnalo 10 metų su
kakties minėjimas-balius ir koncertas nu

matomas tradiciniam Atvelykio sekmadie
nį, balandžio 24 d. Smulkiau — vėliau.
—LD prenumeratoriai gana gausiai at
silygina prenumeratą; bet dar yra ir ne

spėjančių; LD administracija prašo kaip ga
lima ilgai nenudelsti, nes mėty pradžioje
leidykla turi daug įsipareigojimų — at
siskaityti už popierių visiems metams, už
klišių padarymą tuojau mokėti, lyginti už
silikusias skolas ir pn. Daug ekstra išlaidy
susidarė keliantis į naują vietą; adminis
tracija neprašo ta proga auky, bet tik
atsilyginti prenumeratos mokestį, nes LD
laikosi tik iš skaitytojy prenumeratySiyskite kiek galite, net ir dalimis, o la
biausia — neuždelskite su senomis skolo
mis.
— Žurnalą užsakyti dovanų dar yra
gyvas paprotys. Tie, kurie skaito, nori, kad

kiti skaityty LD dovany užsakė: J. Dėdinas
— J. Zubrickui; J. Morcan iš Rochesterio
— G. Morcanui; St. Ilgūnas iš Rochesterio
— kitam asmeniui Rochesteryje; kun- A.
Dauginis iš Baltimorės — asmeniui Ma
ryland valst.; G. Krivickienė ši Washingtono, V. Viskantas iš Chicagos, arch. V.
Adomavičius iš Bostono — po vieną pre
numeratą draugams bei artimiesiems;
G. Janulevičius iš Worcester, Mass. — už
sakė LD J. Butanavičiui.
-—Petras Ežerskis, gyv. Clevelande, jau
kelinti metai užsako LD savo bičiuliams į
Prancūziją. Ir šiemet jis LD prenumeratą
jau pratęsė.
—Dr. Br. Kalvaitis iš So. Bostono sumo
kėjo LD prenumeratą 2 metams į priekį.
■—Spaudai paremti J. Mikeliūnas iš E.
Chicagos paaukojo $2.
—Kanados Liet. Bendruomenės Hamilto
no sk. valdyba apmokėjo LD prenumeratą

Hamilton Public Library, Mac Master Uni
versity ir didelei lietuviy bičiulei Mrs. E.
Hyder.
—Dr. J. B. Dičpinigaitis iš Woodhaven,

N. Y., užsisakė beveik visas svarbesnius
LD leidinius.
Patikrinkite, ko jūsų bibliotekoje iš mū
šy leidinių trūksta. Nedelskite, nes kai ku
rių laidos visai baigiamos.
— Rašytojas St. Būdavas ką tik išleido
apysaką "Rūsti siena"; ar žinote, kad tai
yra trilogijos II-ji dalis? Pirmąją dalį, var
du "Varpai skamba" prieš kurį laiką yra
išleidusi LD leidykla. Ją dar galima gau
ti. Tai vienas gražiausiy veikaly iš knygnešiy gadynės jaunimui
ir kiekvienam
skaitytojui.
—Dail. medžio skulptorius J. Vainaus
kas iš Toronto atsikėlė į Kaliforniją, apsi

gyveno "Palangos" viloj Santa Monica ir
gavo gerą savo specialybės darbą.
—St. Barnatavičius, LD prenumeratorius
iš Worcester, Mass., dėkoja už paskelbimą
straipsnio apie Poderį ir rašo, kad dauge
ly sporto šaky yra pasižymėjusiy lietuviy.
Prie metinės prenumeratos ta proga jis
pridėjo $5-00. Puikus skaitytojo dėmesys!
Jau gavome iš savo redaktoriaus Baltimorėje reportažą apie šio meto sporto
garsenybę — John Unitą-Jonaitį, kurį dė
sime sekančiame LD numeryje. Prašome ir
kitus skaitytojus sekti sporto gyvenimą ir
mus informuoti.

— į Los Angeles atsikėlė gyventi ar ap
sidaryti "australiečiy" Milaknių šeima, Iz.
Petrauskaitė, A. Zaranka iš Chicagos, Babušiai ir kt-
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—Lietuvių Filatelistų Draugija išleidžia
Lietuvos pašto ženkly albumą. Albumas
leidžiamas prisilaikant Scott katalogo ir
apims visus N- Lietuvos pašto ženklus
(1918-1940); turės 58 psl. Lapę vinjetės
ir antraštinio lapo motyvai lietuviški. (Z.
viršelio foto kopiją psl. 25).
Ženkly nuotraukos bus kiek sumažintos.
Užrašai bus lietuviy ir angly kalbomis.
Popierius specialus, albuminis ir tiks įdėti
į standratinius trijų žiedy viršelius.
Greta pagrindinio albumo bus išleista
ir nedidelis skaičius egzemplioriy mokyk
linio amžiaus jaunimui — filatelistams.
Jis bus toks pat, tik ženkliukai bus at
spausti abiejose lapo pusėse. Albumas ir
jo originalai bus išstatyti "Court of
Honor" skyriuje Lietuvos ir kitų valstybiy
pašto ženkly parodoje š. m. balandžio 2
ir 3 d. Amerikos Legiono Dariaus ir Gi
rėno posto didžiojoje salėje Chicagoje.
A. F. Draugijos redakcinę komisiją su
daro K. Meškonis, A. Beleška, L. Kairys ir
Ed. Jasiūnas- Meninis apipavidalinimas ir
technikinė priežiūra A. Beieškos. Albumo
užsakymo reikaais rūpinasi L- Kairys —
4046 S. Montgomery Ave., Chicago 32,
Illinois.
—LRKS direktorių taryba vasario 20 d.
iškilmingai pagerbė JAV kongreso narį
Danieliy Flood, apie kurį susio LD nume
ryje buvo įdėtas platus dr. B. Kaslo ra
šinys Kongr. nariui Flood buvo įteiktas
amerikiečių ir lietuviy taut- spalvomis pa
puoštas adresas, kurį suplanavo Susivieni
jimo sekr. V. Kvetkas. Ta proga kalbas
pasakė Susiv. dvasios vadas prel. Baltusevičius ir pirm. L. ŠimutisKongreso narys D. Flood šiemet vado
vavo Vasario 16 d. Lietuvos nepriklau
somybės dienos minėjimui atstovų rū
muose.
Apie Lietuvą ir lietuviškuosius
reikalus kalbas pasakė 87 kongreso nariai,
o 7 įteikė savo kalbas
Kongreso re
kordams. Senate kalbėjo 17 senatorių.
Invokaciją atstovų rūmuose pasakė kun.
Giedgaudas iš Brooklyno, o senate—kun.
B. Gauronskas iš Ansonijos, Conn. Visa
eilė gubernatorių ir burmistrų paskelbė
Lietuvos Dieną. Gaila, kad labai maža
ty momentų nuotraukų teatsiuntė LD žur
nalui- Šiais metais prašome daugiau ne
besiųsti, bet kitais metais iš anksto prašo
me visus bendradarbiauti ir deklaracijų
pasirašymo nuotraukas nevėluojant atsiųti.

Prašome: nevėluokite!

Jūsų belaukdami ir mes pavėluojame.
Šį nr. atiduodami spaudai gavome iš
įvairių vietų Vasario 16 minėjimo nuo
traukų; gaila, atlikę jos jau bus gerokai
pasenusios, gyvenimas atneš naujų įvy
kių, vėl grįžti atgal būtų nebegerai, tad
jos nueis į archyvą. Beje, parengę šį nr.,
dar gavome keletą gražių kalėdinių (eglu
tę Washingtone, šokių grupę TV progra
moje ir kt.) nuotraukų; ir jos eis į... ar
chyvą. O labai gaila. Tad kartojame: mie
lieji bendradarbiai, nevėluokite su me
džiaga, — nuostolis visiems: tiems, ku
rie programas atliko, kultūrinio gyvenimo
vaizdui ir žurnalui.

— L. Reivydas ir P. Domkus, be
plėsdami radijo ir televizijos pre
kybą, organizuoja platesnio masto
Lietuvių Importo ir Detalės Preky
bos Bendrovę.
Lietuvius, norinčius prie mūsų
prisijungti ir bendradarbiauti stei
giant stiprią lietuvių prekybos ben
drovę, mielai kviečiame. Mes turi
me pasiryžti, susiorganizuoti ir pa
rodyti, kad lietuvis moka ir gali
būti geras prekybininkas. Lietuviai
organizuojasi prekybon — lietu
viai perka ir patarnavimais naudo
jasi tik pas lietuvius.
Informacijų reikalais skambinkit
L. Reivydui:
NO 5-2702. Asmeniškai 3528 Sunset
Blvd., Los Angeles, Calif.
(Sk)

Jit*4*4****4****¥*¥**¥*4*4

JONAS JURGILAS, M.D.
10718 White Oak Ave.
(kampas Chastworth Blvd.)

GRANADA HILLS, CALIF.
Ofiso telefonas: EMpire 3-5909
Namų telefonas: EMpire 3-5707

PRIĖMIMO VALANDOS:

Kasdien
10—12 priešpiet ir 2—8 vai. vakaro,
šeštadieniais
10—12 priešpiet ir 2—4 popiet..

—Pakeitę savo gyvenamą vietą, neuž
mirškite savo naują adresą pranešti LD

administracijai, kad jūs gautumėte žurnalą
ir kad mums nesusidarytų gaišaties ir iš
laidy. Taip pat atsiminkite, kad nuo šių
mėty pradžios naujas LD adresas.
— Lietuvių Moterų klubas Waterbury,
Conn., per kasininkę A. Madeikienę ap
mokėjo LD prenumeratą Bronson Library.
—P. Balchus iš Luzernos, Pa., rašo, kad,
surinkęs LD komplektus, paaukos Kings
ton College knygynui, kur "galės būti
per šimtmečius". "LD mėgstu skaityti ir
duodu kitiems paskaityti."

CLEM’S

MARKETS

• Puikios lenkiškos dešros, švie
žiai namuos gamintos.
• Importuoti lenkiški kumpiai.

ILIUSTRUOTO

REPORTAŽO

KONKURSAS
Siekdami labiau atkreipti lietuvių visuo
menės dėmesį į pozityviuosius mūsų gy
venimo reiškinius ir norėdamos savo ben
dradarbius bei skaitytojus paskatinti jų
paieškoti, "Lietuvių Dienos" skelbia ilius
truoto REPORTAŽO KONKURSĄ.
Konkurso taisyklės:

1. Temą ar sritį autoriai pasirenka patys.
Reportažas gali vaizduoti kokius nors lie
tuviškos institucijos, organizacijos, šeimos,
ar atskiro asmens gyvenimo ir veiklos įdo
mesnius momentus arba kokį atskirą reikš
mingesnį įvykį, k. t. šventę, kongresą, su
važiavimą ir t.t.

2. Žodinė medžiaga neturi viršyti 1000
žodžių.
(Čia nenaudotina pasikalbėjimo
forma). Nuotraukų pridedama kiek galima
daugiau, nurodant svarbumo eilę. Po nuo
traukomis parašyti pilni parašai — asme
nys, vietos, datos ir pn.

3. Autoriai, siųsdami reportažus konkur
sui, turi lydrašty įsakmiai tai pažymėtiJei reportažą ruošia žurnalistas kartu su
fotografu, jie patys savo tarpe nuspren
džia, kurio (ar abiejų) vardu reportažas
duodamas spaudai.
Sprendimas.

Sprendimo teisę turi visi LD skaitytojai
ir bendradarbiai.
Balsuojama bus už tuos reportažus,
kurie pasirodys Lietuvių Dienose š. m. II
pusmečio ir 1960 m. I pusmečio numeriuo
se.
Autoriai prašomi tuoj pat planuoti ir
ruošti bei siųsti reportažus, kad paskuti
niams numeriams nesusikauptų perdaug
medžiagos.
Premijos
I- ji premija — 100 dol. (mecenatas kun.

• įvairiausi mėsos ir maisto pro
duktai.

dr. J. Prunskis);

Galima užsisakyti mažesniais ar
ba didesniais kiekiais, piknikams,
bankietams, vakarienėms.
Clem’s Markets jau keletas metų
patarnauja Los Angeles ir apylin
kės lietuviams.
šiuo laiku turime tikro lietuviško
sūrio, gaminto Andrulio ūkyje.

(pasirinktinai) už 25 dol.;

3002 W. Florence
7529 S. Normandie

•
•

PL. 95058
PL. 3-9676

II- ji premija — LD leidinių bibliotekėlė

III ir IV premijos — LD prenumerata
metams (galima perleisti kitam kaip do

vaną).
Balsavimas

Balsuoti kviečiami visi skaitytojai, bendardarbiai redaktoriai ir foto redaktoriai.
Balsams teikiami taškai: skaitytojo balsas
turi 1 tašką, redaktoriaus atsk. mieste —
5 taškus, foto bendradarbio — 3 taškus.

Clem Taberski, savininkas

MATĄ MATULIAUSKĄ, žymų Baltimorės vyr. kartos liet, visuomenės veikėją, per kelias

dešimt mėty daug darbo ir pinigo įdėjusį vietinės liet, bibliotekos tvarkymui, baltimoriečiai pagerbė suruošdami gražy pobūvį; Railienė visų vardu įteikia dovaną
M. MATULIAUSKAS, an active personality in the Lithuanian circles of Baltimore, is
being honored in recognition for his interest in Lithuanian welfare.

RECEPTION AT THE LITHUANIAN LEGATION in Washington, February 16th. From left:
Miss Elena Jurgėlaitė, Mrs. Bronė Tautvylienė, Archbishop Vagnozzi, Charles Bohlen,

Miss Danutė Tautvilaitė.
SVEČIAI priėmime Lietuvos Pasiutinybėje Washingtone Vasario 16 d. proga.

The Problem Of Lithuania's Population
The story of this editorial goes against the grain. We live today
under the sign of Malthus, “exploding population” is a household
world, nutrition problems and birth control are debated by every
one. Yet we propose to speak of a country that is struggling against
depopulation. That country is Liethuania.
In the echanistic language of statistics, the all-Soviet census
made public at the beginning of last yaer gave the total
population of Lithuania as 2,713,000. At the end of 1939, however,
Lithuana had 3,215,000 inhabitants. Since the natural increase of
population in Lithuania used to be over one percent per year, Lithu
ania’s population today should have been at least 3, 900,000. Taking
also into account that there are at present at least 300,000 imported
Russians in Lithuania, this small country’s loss of population since
1939 stands at an overwhelming 1,500,000.
What are the causes of this loss? The Soviets pretend to solve
this incriminating problem by simply shouldering the blame on
war and the Nazi atrocities. They also grossly minimize Lithuania’s
loss of population from 1,500,000 to 167,000. However, in their bad
conscience they have been constantly juggling and rigging their
own figures. For fifteen years after the war, for instance, Soviet
sources used the figures established by the so-called Extraordinary
Committee on evaluation of Nazi destruction in Lithuania. Accor
ding to the fairly accurate findings of this Committee, the Nazis
have exterminated over 300,000 people in Lithuania (Pravda, Dec.

20, 1944, Moscow). Faced suddenly with the damning data of their
own census,the Soviets executed a swift somersault and announced
that from now on they would use “ more precise figures, namely,
700,000.
In addition to the figure of 300,000 which has to be put on the
Nazi ledger, the actual causes of Lithuania’s staggering population
losses are the following:
(1) 350,(MX) victims of Soviet mass deportations;

(2 )30,000 who perished in the guerrilla war against the Soviet
occupation in 1944—51;
(3) 100,000 victims of the so-called “voluntary resettlement
(planned assignments for jobs outside Lithuania; the “labor reserve"
program; transfers to the “virgin lands”; pressure on discharged
servicemen to settle down in “suggested” areas instead of returning
to their native country);

(4) 180,000 people who repatriated to Poland after World Warr
II;
(5) 60,(XX) refugees from communism who settled in the West;

(6) A general decrease of births because of the conditions
created by the Soviets. (Soviet statistics show a decline of school
children in Lithuania amounting to 200.000). /Continued on p. 22
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THRONE OF THE BATS
An excerpt from the prize-winning novel by Jurgis Gliaudą,
awarded the annual literary prize of $1,000 by the Lithuanian Daily Draugas

Rūta. My daughter, married to a
wealthy business agent, an Americ
an with soul and body, a pillar of
the Quaker Church by the name of
Wilkie.
Ruta. But she was no longer Rū
ta. Her name was now Ruth.
Her history was quite ordinary;
it was tragic, born of the emigra
tion. She changed spiritually as
she grew into adulthood. The fami
ly afforded her no warmth, did not
draw her. The English-speaking
world with its boundless opportu
nities drew her. She had a fine
command of the English language;
and as she grew up in that society,
unburdened by the patrimony of
her Lithuanian traditions, she felt
at home. The poverty of the family
and the absence of a Lithuanian
public or Lithuanian youth proved
to her that what was absent held
little value. She began to hate
everything that was associated with
our point of view. We had several
harrowing scenes, there were times
of bad feeling, until our differenc
es took root within the family;
until we finally realized that we
had opposite views on almost every
subject of life. Our relations among
ourselves having turned wooden,
lifeless and narrow, we found a
modus vivendi. Thus we lost our
daughter as she grew up in our
own family.
“I want to live realistically, ” was
her most important argument.
“You’re dreamers, you don’t want
to understand that life must be
lived realistically. ”
Our natural longing for Lithuania
seemed like immigrant sentimen
tality to her, something from which
she, a young immigrant, was enti
rely free. She was angry with us
because, she claimed, we were un
willing to become a part of our
new, generous and beautiful coun
try or its new and agreeable people.
She was capable. She was at the
head of her class in school. She
was well liked. She was active in
many school organizations whose
names were strange and hard to
pronounce.
She was our child and we were
happy at her success, for we loved
her. Her successes partly clouded
her spiritual withdrawal from her
Lithuanian heritage. We were left
with nothing but the poor hope
that in the course of time she
would feel the loss of Lithuanian
things.
Such was not the case. After
graduation she rushed into a mar
riage without bothering to settle
her university affairs, putting off
her studies for some later, uncer
tain time. Her husband was young
and handsome, a businessman with
big ambitions. He was wealthy.
They lived in almost extravagant
fashion.
Her husband carried
weight in the local community. He
was an elected official of the
Quakers, and as such occupied a
position next to the most notable
civic leaders of our small town,
such as the clergy, doctors and law
yers. Rūta was no longer Rūta
Alksnytė, as she would have been
called in the small Lithuanian town
where her father was district
judge. She was now Ruth Wilkie
or Mrs. Morton Wilkie, wife of the
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young, wealthy and ambitious busi
nessman. Neither I nor Karusė
(my wife)
could correctly pro
nounce the English W and the R
sound was lost in the depths of the
palate. We gave the Lithuanian
pronunciation
to her husband
Morton’s name, and he could not
recognize it as his own.
I lived through a scene in the
Morton Wilkie house which had
its origin in deeply hidden impres
sions formed earlier and which
closed his door on me.
I had come to visit Rūta. I was
alone, without Karuse. It was a
casual call occasioned by a chance
meeting with some friends of Mor
ton’s.
I was served a cognac or two,
so that my ability and courage to
mouth English phrases was sharp
ened, especially as I was provoked
into conversation by the other
guests.
I had had a misunderstanding
with Morton earlier on a political
matter. He saw no justification in
our flight from Lithuania and re
garded us as common fortune
seeking emigrees. I avoided more
serious words with him, hoping
that we might find a common
ground later on.

Among Morton’s guests I chatted
with an elderly gentleman with
elegant manners and a well-modu
lated voice. Our conversation was
difficult; however we had no
trouble in understanding each
other. As usual, in reply to his
first inquiries I praised America,
her freedoms and economic bene
fits. Every conversation was given
this banal beginning when it was
learned that I was a newcomer to
this country. I frequently made
use of it with the guests I met in
Morton’s home; I knew it to be a
good way to make a good impres
sion with Americans.
I was introduced as a former
Lithuanian judge, though in fact
I was an ex-janitor in a sawmill
waiting to be pensioned off.
At this fateful meeting the guests
began talking about relations with
the Soviet Union. It took no special
effort on my part to understand
what they were saying, so that I
was prompted to reply to them.
“I can not be brought to believe,”
said one of the well-to-do digni
taries of the town, “that RussianAmerican relations will not take on
the form of sincere understanding.
If America gives proof that she
really does not want war and if
our America meets Russia with the
open arms of friendship, the Rus
sians can not help but believe us.
It’s a great surety for the future
peace and good.”
Another of the group replied to
him: “Each of us should make
every effort to impress public opinion of the need of a total re
vamping of our relations with Rus
sia. Good will should guide the
friendship of these two colossi.”
The first continued: “In America
there are the few who stubbornly
insist on disrupting relations be
tween these two world powers. I
am at a loss to understand what
they want. An atomic war can not
serve any world cause.”

Soon the conversation jumped to
Quaker philosophy and world out
look. From old I had resented
Quakers. They were bent upon
knowing wisdom. I had never be
lieved in absolute wisdom.
“The difference between us and
them is almost microscopic,” said
the first gentleman, “for we call
each other friends and they call
each other comrades. In other
words, a basic world outlook ex
ists.”
I couldn’t bear it any longer and
burst out in a sarcastic laugh. My
laughter was a disonance, angry
and out of place in this amicable
gathering of talkers. They stared
at me. I believe I appeared very
outlandish to them then, seated in
a corner of the sofa, a half-finished
glass of brown cognac in my hand;
I believe that my face betrayed my
desire to provoke a reply to my
laughter, my reaction to their
easy faith and naivete.
“You disagree with me?” asked
the man whose words I had inter
rupted with my laughter.
“You are wrong,” I said to him
curtly, for my limited knowledge
of the English language prevented
me from finding nicer expression.
“Why?” Morton was taken aback.
His face registered shock at my
rude behavior toward his guest.

Translated by
MILTON STARK

“FOLLOW THE OLD PATH OF
OUR NATION”
A Communist Youth Flooded with
Anonymous Letters from Religious
Believers
The Komsomol organ in Sovietoccupied Lithuania, “Komjaunimo
Tiesa”, lashed out in its issue No.
137 at the high school of Skuodas
for “unsatisfactory atheistic and
political performance”. The article
singled out a youth, A. Lukšas, for
criticism. His alleged crime — at
tending the church.
Shortly afterwards, the same
“K. Tiesa” (August 16, 1959) pub
lished a letter by the aforemention
ed youth in which he indignantly
disclaimed having any religious
feelings. He wrote:
"... From my childhood on, going
to confession was a bothersome
thing to me. But I had to attend
church because of my old mother.
She used to implore me to go to
church and would cry whenever I
tried to avoid going to cofession.
I would just swallow it and try to
forget everything, because I did
not want to hurt my beloved moth
er.
"... Right after the article was
published, I was flooded with let
ters from religious believers. The
anonymous authors were happy
I, according to them, was a believ
er myself, and they tried with all
their force to strenghthen this
‘faith’ of mine. Thus, one of them
wrote to me: ‘Dear child, the flame
of the love of Christ is burning in
you.
Accept my most sincere
strength-imparting wishes. Have
faith, god will not forsake those
who have faith in him’...”.
“The anonymous author whom I
quoted above, has enclosed in his
letter to me a religious post-card
with a view of Pažaislis Monastery
(religious and national shrine near
Kaunas. Ed.).
On the card he
wrote:
.. ‘Follow the old path of our na
tion’...”

THE PROBLEM OF LITHUANIA...
From page 21
One sympathetic American obser
ver has rightly noted that “...the
indomitable inhabitants of the Bal
tic States have partly won their
battle to preserve their racial and
cultural identities, even under Sovet dictatorship.” (Mr. Demaree
Bess in “The Saturday Evening
Post” of October 31, 1959). Yet, the
silent struggle for maintaining and
increasing Lithuanian population is
continuing. In the present phase of
the struggle, the Lithuanian people
are faced with Khrushchev’s policy
of depopulation and Russification.
This policy is more subtle, less di
rect, and more insidious than
Stalin’s, but its final goal remains
unchanged — behind the mask of
universal religion of communism,
there still lurks the familiar face
of classical Russian colonizer.
And the West? It has grown
strangely immune to stories of
death and suffering,» even when
entire nations are concerned. The
hecatombs of the last two decades
have dulled the sense of indignation
against slaughter of human beings.
Yet, compassion has always been
the main landmark of what we
call the Western civilization; at
its root there dwell the notion that
an injust death of a single human
being is universal tragedy. We do
not believe that this compassion
and this belief are entirely lost.
And that is the reason why we
present here this selection of fig
ures which bespeak the fate of a
nation.
E.

The Daily Life of a
Student of Architecture
On September 22, 1959, Radio
Vilnius broadcast the letter of a
girl who had started studying ar
chitecture this year in the Poly
technical Institute at Kaunas. The
letter was addressed to her girl
friend.
“Dear friend: If you think that
I don’t write because of laziness,
you are very wrong. I have been
working all week on a construction
site. It is very difficult. For several
days I cleaned the floors.
Don’t
think that this is just a pleasant
wiping up of the floor with a
damp rag. Just imagine: A new,
still unfinished house. A thick lay
er of crushed brick, lime and
cement is covering the floors.
Teenage boys scrape the floors and
remove the refuse in sacks to the
backyard. They are exhausted,
covered wtth dust, and don’t look
human. We sweep and scrub. It
is difficult to carry water in pails
from the cellar to the fourth floor.
The norm for us is two rooms and
a corridor per person. We work
from 8 am. to 6:15 pm. The lec
tures begin at 6:15 pm, and no
tardiness is allowed since the lec
turer refuses to admit late-comers.”
According to the new education
program, beginning students will
have to work by day in various
industries and study at night, for
the period of two years.

(See our feature about Lith.
school program in this issue, pages
II — 12).

PRAYERS BEHIND KHRUSHCHEV'S BACK
Introduction by RICHARD CARDINAL CUSHING ARCHBISHOP of Boston

MARY, SAVE US

Prayer book published by Paulist Press on Lithuanian Indepen
dence Day, February 16, 1960. Print
ed in Lithuanian & English. It is an
ideal way for all of us to pray,
during Lent, along with the Church
of Silence. Price: 50 c. Order your
copy now from: Rev. L. Jankus,
105 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

In Western Europe, on the golden
shores of the Baltic Sea, is Lithu
ania. For over seven hundred years
it had been a staunch Catholic,
free and industrious nation. Now
it is struggling for survival against
the tyranny of the communistic
conspiracy. For almost 20 years
practically every Lithuanian family
has had refugees and escapees in
foreign lands, its loved ones in
prisons and jails and its “martyrs”
in Heaven.
As in every previous era in per
secution and slavery, the Lithua
nians, with their heroic and extra
ordinary religious spirit, have one
great source of comfort and con
solation: Christ the Lord and Mary,
His Mother.
This prayer booklet written in
Lithuanian was composed by four
young Lithuanian girls confined
to a Siberian prison. The prayers
in their native language are their
own. The English translation was
made by Rev. Kęstutis A. Trima
kas, S. J.
Prayer can be briefly defined as
speaking to God. When you have
no book of formal prayers written
by some spiritual writer, you can
always talk to God as you would
to your parents. This is exactly
what prisoners under Russian slav
ery must do. Four young Lithua
nian girls, wasting away in the
very flowering of their lives, as a
result of inhuman treatment, sec
retly wrote the thoughts that they
spoke to God, as day by day they
saw hope of liberation. The little
pieces of waste paper on which
they recorded their pent-up reli
gious feelings and then bound up
by hand in a little booklet, were
secretly brought out of their prison
environment, out of Russia and
then into Lithuania. No other more
beautiful or promising document
could come from a Siberian prison.
It is proof, if proof is needed, that
a cruel master may kill the body
but never the spirit. Only souls
close to God on the Cross and to
His Mother of Sorrows could give
expression to the resignation, chari

ty and forgiveness manifested in
these prayers. They remind one of
the infinite love made articulate
by Jesus during His last words
from the Cross of Calvary.
With this booklet we can all
pray together with those four
young girls and other prisoners of
captive nations who are suffering
for freedom and the faith. The
prayers, beautiful in their simpli
city and meaningful in their con
tent, reveal the mysteries of love
and the power of the soul. They
also express
selfdenial,
hope,
pardon and love. Truthfully these
prayers will make us all feel very
close to God and to the sufferings
of innocent people of enslaved
countries.
The booklet reminds me very
strongly that a crusade of prayer,
leading to extraordinary holiness
and sainthood, is certainly taking
place in the prisons of the Commu
nists. It is a crusade that inspires
us and really shames us into imi
tating and joining a similar move
ment of prayer and sacrifice that
we may be worthy to defend every
thing we hold dear against the
worst enemy that ever confronted
us.
Four innocent girls, taken from
their humble homes thousands of
miles away wrote these prayers.
Their faith, their confidence in
God, while captive behind bars or
barbed wire, expressed in their
silent communings with Christ and
His Mother, are now transcribed
in this prayer book. Thanks to the
publishers, the Paulist Fathers of
New York, this immortal little doc
ument can be presented to the
people of the English - speaking
world, as a proof that the super
natural virtues of faith, hope and
charity cannot be destroyed by the
inhuman methods and deeds of
atheistic Communism.

Written by these young girls
confined in KZ camps under cruel
masters, these prayers are the
heart-rending cries of agonizing
souls speaking to the only One to
whom they can pour out in accents
of love, the beauty of their souls.
What an example these youngs
ters should be to the modern teen
agers who have lost their feminine
charm in a world of secularism
and materialism. Pray for all
prisoners of the Communist con
spiracy; they are all living mar
tyrs. Pray for them and with them
through this booklet. Help them
and all others like them in every
possible way.

The Battle of Varna (November 10, 1444)! in Picture: 1. King Ladislaus on the Battlefield.
2. King Ladislaus leading his army. 3. The Leader of the Hungarian Troops Janos Hunyadi- — Vamos mūšio vaizdai: 1. Karalius Vladislovas mūšio lauke- 2. Vladislovas veda

savo kariuomenę į mūšį. 3. Vengrę kariuomenės vadas Janoš Hunyadi.

LITHUANIAN HISTORY IN STAMPS
By ANTANAS BERNOTAS, Waterbury, Conn.

Part XXV
After Zigmantas’ death, the Lith
uanian nobles selected as the
Grand Duke of Lithuania theyoung
est son of the late King JogailaKazimieras (1440). Since Kazimie
ras at that time was only 13 years
old, the country was governed by
the Council of Nobles.
In Poland, meanwhile, after Jogaila’s death, his eldest son Vladis
lovas was elected as the new king
(1434). Because Vladislovas was
then only lo years old, Poland
was governed by the Council of
Nobles, too. After several years
Vladislovas was also elected as the
King of Hungary. Vladislovas and
the Polish noblemen were in op
position that his brother Kazimie
ras should be selected as the Grand
Duke of Lithuania; nevertheless
he was. Lithuania for 7 years re
mained as a fully independant
state.
At that time the Osmanian Turks,
who crossed the sea from Asia to
Europe, were pushing slowly to
ward the west, conquering new
countries. Approaching from the
south, they already threatened the
boundaries of Hungary and Poland.
Hungary, blessed by the Pope, or
ganized a crusade against the
Turks. The united army met the
Turks near the city of Varna in
present Bulgaria (1444). But the
battle was so fatal, that the united
Hungarian army was totally de
stroyed, and young King Vla
dislovas himself died on the battle
field.
After Vladislovas’ death, the
Poles elected as their new king the
same Grand Duke Kazimieras of
Lithuania (1447).
To the Lithuanians Kazimieras
had promised, that the present
boundaries of Lithuania will remain
and that he will not send to the
country any strangers as officials
nor give them lands in Lithuania.
To the Lithuanian nobles he gave
a priviledge, that the peasants, who
lived on the noblemen’s land would
remain as their own property and
they had no right to move else
where. It was the start of the serf
dom, which remained in Lithuania
for centuries.

started between Poland and the
Teutonic Order, which lasted for
13 years. The Order was totally
defeated and a peace treaty was
signed in the city of Thorn (1466).
According to this treaty, the Teuto
nic Order became a vassal of
Poland, and Poland recovered long
lost territories of Pomerania, Dan
zig, Elbing, Marienburg and the bi
shopric of Varmia. The Teutonic
Order’s seat was transferred from
Marienburg to Koenigsberg and re
mained there as the seat of the
later Dukedom of Prussia.
The Poles had invited Lithuania
to join the war against the Order,
but Lithuanians declined because
of controversy with Poland for
Podole and Voluine, thus losing the
opportunity to recover the lost
province of Klaipeda and the lands
beyond the Nemunas river.
The Russian lands eastward of
Lithuania were ruled mostly by the
Tatars, but little by little the Moscowite state regained the power.
The Czar Ivan III (1462-1505) freed
himself from the Tatar’s influence
and reunited many smaller Russian
dukedoms under his throne. After
collapsing of the Bizantine Empire,
Ivan III proclaimed himself as the
successor of the Empire and as the
spiritual leader of all Orthodox
population. King Kazimieras was
busy in war with the Teutonic
Knights and too far away, the Li
thuanians quarreled among them
selves for the ruler and did not pay
enough attention, so, Czar Ivan
soon incorporated in his state for
mer independant republics and
dukedoms of Nowgorod
(1479),
Pskow, Twer, Moshaisk and others,
and began to threaten Lithuania
itself.
(To be continued)
King Ladislaus Varnensis (1424-1444). —

Jogailos sūnus — karalius Vladislovas
Varnietis, žuvęs mūšyje su turkais prie
prie Varnos.

Leaving for Poland, King Kazi
mieras gave the promise, that the
entire provinces of Podole and
Voluine will remain as a part of
Lithuania, but the Poles were
against this, and between Poland
and Lithuania afflared a conflict,
which lasted for 6 years. This con
flict, however, did not change the
situation.
Meanwhile a revolution broke
out in the former mighty state of
the Teutonic Order, started by dis
contented noblemen and bourgeois
(1454). The rebels took power over
numerous towns and castles and
asked Poland for help. King Kazi
mieras gave help and a war
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JONO IR ANGELINOS ANDRIULIU IR JU SEIMOS

MICHIGAN FARM SURIS
Fountain, Michigan
Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite Michigan Farm
Sūrio, šis sūris jau per ilgus metus gaminamas Jono ir Angelines Andriulių
ir jų šeimos, Fountain, Mich.
REIKALAUKITE TIK

MICHIGAN

FARM

SŪRIO

Jeigu abejojate, paprašykite pamėginimui. Jūsų skonis jums pasakys.
Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes esame labai dėkingi
sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms, kad Jūs tiek išpopuliarinote
Michigan Farm Sūrį, kuris paliko visų mėgiamiausias. Mes pasižadame
ir toliau jums gaminti tik patį geriausių sūrį.
MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, INC.

Vieninteliai šio sūrio gamintojai FOUNTAIN, MICH.

Aptarnavimui ir informacijai rytuose prašome kreiptis:

BOSTONO ALT DELEGACIJA pas Bostono miesto burmistrą, kuris pasirašė Vasario
16 d. proklamaciją.
MAYOR JOHN F. COLLINS of Boston is shown with proclamation which he issued for
February 16th, 1960 in observance of the 42nd Anniversary of the Independence of
Lithuania. With him are members of the Boston Branch, American Lithuanian CouncilLeft to right: V. Vakauzas, J. Sonda, Editor of Keleivis, A. Jukna, J. J. Grigalus, D. Vakauzaitė, the Honorable John F. Collins, Mayor of the City of Boston, J. Arlauskas,
ALT Chairman in Boston, and A. J. Young.

PETER LISAUSKAS
69-15 53rd Avenue, Maspeth, N. Y.

Tel. TW 4-8087

VICTOR ABECŪNAS
351 Park Street, New Britain, Conn.

Tel. BA 3-1342

JONAS JAKUBAUSKAS
634 N. Denison Street, Baltimore, Md.

Tel. Longwood 6-2622

MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS
24 Prospect Street, Hyde Park, Mass.
Tel. Hyde Park 3-3975
GEORGE GALŪNAS
1400 Caniff, Detroit, Mich.

Tel. T. O. 8-7062

STANLEY METRICK
1804 W. 47th St., Chicago, Illinois

Tel. Yards 7-8393

JOHN SHURNA
5418 So. Albany, Chicago, Illinois

Tel. Grovehill 6-7783

ALLAN STEWART
4310 No. Broad Street, Philadelphia, Pa.

Tel. Glazstone 5-1310

BRONIUS DŪDA
804 No. Vermont Ave., Los Angeles 26, Calif.

Tel. NOrmandy 1-0292

BEN GRAŽULIS
6905 Superior Ave., Cleveland, Ohio

Tel. HE 2-2395

JOHN TENZ1
9*£ Union Street, Inkerman, Pittston, Pa.

Tel. OL 4-1083

FRANK KUPINSK1
131 Inslee PI., Elizabeth, New Jersey
GOV. ROBERT B. MEYNER proclaims February 16th Lithuanian Day for the State of New
Jersey.
NEW JERSEY A. LIETUVIŲ TARYBOS vadovaujama delegacija pas N. J. gubernatorių
Robert B. Meyner 1960 m. Lietuvos Nepriklausomybės proklamaciją pasirašant.
KEARNEY N. J. LEADERS of the Lithuanian community with their Govenor R. B- Meyner.

KEARNY, N. J. LIETUVIŲ VEIKĖJAI su NJ gubernatorium Robert B. Meyner prokla

LITHUANIAN REALTY

COMPANY
Charles Luksis Realtor
J. Kutra, Associat
Phone:

EX. 4-2986

3020 Wilshire Blvd.

Mielai patarnauja norintiems pirktiparduoti namus ir sklypus; apdraus
ti automobilius, namus ir kitokį
turtų; gauti paskolas.
Atlieka notaro darbus.
SANTA MONICA, CALIF.

24

Tel. 4-0970

Makes Lithuanian Rye bread also.

maciją — Vasario 16 Lietuvių Diena — pasirašant. Iš kairės stovi: J. Paknis, Schuyler
Savings and Loan Association of Kearny, N. J. pirm., J. Bezgela, K. Nekrošius, Jan
kauskienė, dr. P. Young (Jankauskas) ir V. Mikionis; sėdi: M. Služis, Liet. Pol. klubo
pirm., gub. Robert B. Meyner, adv. A. Salvest, N. J. A. Lietuvių Tarybos pirm.

LITHUANIAN S
4 The Notre Dame University is
publishing a history of hidrometry,
prepared by prof. S. Kolupaila. His
“History of Hidrometry in USA”
was published in an American
journal of science, and a French
journal published his history of
hidrometric measurements. Prof. S.
Kolupaila has traced the fact that
the first European to visit Egypt,
in 1583, was a Lithuanian, Radvi
la Našlaitėlis.

4 In Warsaw, Poland, “Lithuanian
Texts” by E. & J. Otrembskis have
been published. The texts contain
accentuations and are for the pur
pose of the study of philology. The
contents include Lithuanian songs,
proverbs, and excerpts from works
of Lithuanian writers.
4 The first Lithuanian Catholic
Church is being built in Adelaide,
Australia. It will be great support
toward strengthening the religious
and national ties among Lithua
nians
4 Adelė Druktenytė, from Chica
go, won first prize for voice solo
ists at the Midwestern contest
finals. Her prize was 1,000 dollars.
She also appeared on radio and TV.
4 Dr. J. Adomavičius, MD., mem
ber of the Cook County hospital
staff in Chicago, for the past five
years has been holding lectures
and supervising laboratory work
at the Cook County Graduate
School of Medicine on intestinal
deseases. Many physicians from
out of state, as well as foreign
countries, attend.

MAKE NEWS
4 Dr. A. Sužiedėlis was asked to
take a post as assistant professor
for psychology at the Cathlic Uni
versity in Washington, D.C.

4 Algis Budrys, son of Consul J.
Budrys, is becoming very popular
in his literary science
fiction
works. Some of his works have
already been translated into Ger
man and French. His work “Who”
has been obtained by a Hollywood
studio to be released as a film.

4 Pr. Gvildys has won first place
in the Toronto table tennis tourna
ment. In the finals he was victor
ious against Canadian Max Mariu
ko.
4Ignas Gabalis, a talented photo
grapher, is employed in Ottawa,
Canada, by world famous photo
grapher Yousuf Karsh.

4 Two Lithuanians,
Algirdas
Aleksa and Jacob Martinas, both
from Man-Din, Pa., have achieved
the rank of admiral in the US
Navy.
4 The stamp-collectors of Italy
have published eleven different
envelopes with the picture of St.
Casmir. (See postal stamps with
St. Casimir’s picture on our last
issue Front Cover and story on
P 26).
4 Artist J. K. Račkus is a young
artist who had successful exhibi
tions in Paris, Spain and his works
have been purchased by the London
Museum. He is opening an exhibi
tion of his works in Montreal for
the first time.

VALENTINA KOJELIENĖ recently gave her debut concert in New York's Town HallThe audience and New York's press received her warmly.
Foto V. Maželis
VALENTINA KOJELIENĖ, šių mėty pradžioje New Yorko mieste surengusi savo dainy
rečitalį, turėjo pasisekimą lietuviy ir kitataučiy klausytojy tarpe. Spauda parašė gerai.

4 To commemorate its 20th an
niversary, the Čiurlionis ensemble
will record fourteen songs on Hi-Fi
and Stereo records. A. Stempužienė and V. Verikaitis will be the
participating soloists.

4 The New Jersey Artists’ and
Sculptors’ Society presented artist
V. K. Jonynas with an honorary
certifcate
for
his
watercolor
“Waters of the Flood”. In the last
edition of “Who is Who” the name
of V. K. Jonynas was also included.
(See LD’s last issue).
4 Dr. N. šalkauskaitė is an in
structor at the School of Onthology
in Chicago. The Organization of
Women Dentists elected her as
their representative at the den
tists’ convention.
4 At the Chicago Lithuanian
Youth Center an exhibition of archi
tectural plans for the Lithuanian
Embassy in Brazil was opened.
Among the dignitaries who visited
the exhibition was the Consul of
Brazil and his wife. (More about
exhibition see p 16).
4 J. Slavėnas became an instruc
tor of German at the University of
Illinois. — Dr. J. Valaitis has been
asked for the post as professor at
the University of Illinois Medical
School. — Z. Rekašius instructs
electrical engineering at the Pur
due University.

4 Three lithographies of artist
R. Viesulas have been purchased
by the Biblioteque Nationale in
Paris for its permanent collection.
The Chicago Art Institute and New
York Library have each obtained
his lithography collection “Songs”.
He recently published it in Paris
(See LD last issue page 25).

4 The radio station of Harvard
University broadcasted the com
position of fifteen Boston compo
sers. Among the selections, pianist
Victor Griffeth played J. Kačins
kas’ “Reflections”.
4 Lithuanian Catholic Academy
of Education has granted the
degree of honorary members to
Rt. Rev. P. Jūras, prof. J. Graurokas, prof. J. Grinius, prof. A.
Liuima, and prof. A. Salys.
4 According to the New York
Times and Herald Tribune, Valen
tina Kojelienė, a talented Lithua
nian soprano, presented an impres
sive debut recital at New York’s
Town Hall and was warmly receiv
ed by the press. Miss Kojelis made
a pleasant impression with the
straightforwardness of her plat
form demeanor and her conscien
tious manner in which she ap
proached the music of the program.
Her recital had been prepared with
great care and she had a thorough
apprehension of the music.

LITHUANIA PHILATELIC SOCIETY in Chicago edited this Postage Stamp Album (More see
page 20). _
PAŠTO ŽENKLŲ ALBUMAS, kurį išleidžia Chicagos Liet. Filatelisty draugija. (Ž. 20 psl-)
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JURGISGLIAUDA
trečią kartą laimėjęs “Draugo
romano premiją.
Iki šiol “Draugo” romano kon
kurso premijas yra laimėję:
Jurgis Gliaudą, Namai ant smėlio,
1952 ;
Jurgis Gliaudą, Ora pro nobis, 1953;
Alg. Landsbergis, Kelionė, 1954;
Alė Rūta-Nakaitė, Trumpa diena,
1955;
B. Pūkelevičiūtė, Astuoni lapai,
1956;
Paulius Jurkus, Smilgaičių akvare
lė, 1957;
Jer. Ignatonis, Ir nevesk į pagundą,
1958;
Juozas švaistas, Jo sužadėtinė,
1959;
Jurgis Gliaudą, šikšnosparnių sos
tas, 1960.
Rašytojas Jurgis Gliaudą, Los Angeles, Calif., laimėjęs "Draugo" romano premiją už romaną "Šikšnosparnių sostas"

(Žiūr. šio LD nr. 22 psl.).
Dail. A. Varno piešinys
Jurgis Gliaudą, author, Los Angeles, Calif., winner of "Draugas' " novel contest. (Seepage 22).

Iš Jurgio Gliaudos kalbos, pasakytos “Draugo” romano

premijos

įteikimo

šventoje vasario 6 d., Chicagoje
Kūrybinis gyvenimas laisvoje
Rašytojas išeivis, žinąs
dabar
daugelį plačių kalbų, siekiąs pa
žinti literatūros milžinus, panašus
į keleivį, išėjusį iš savo tykios so
dybos ir išvydusį gigantišku hori
zontu vos besaistomą reginį. Miria
dai jau anksčiau nežinomų įspū
džių, tonų, pavidalų, spalvų, atsi
skleidžia prieš jį, užburia ir įtrau
kia į savo šėlstantį sūkurį. Ir ma
žytės tautos išeivis-tremtinys ra
šytojas sutampa su pasaulinių li
teratūrų niuansais, įsičiulpia į jų
mąstysenas, su jų apraiškomis, su
jų formomis, artėdamas į kosmopo
litą; jis, būdamas rašytojas lietu
vis, teikiąs vertybes lietuvių litera
tūrai, turtina ją naujove, šviežumu;
jis turtina ją ir iškelia ją iki tų pa
vyzdžių, kuriuos sukuria pasaulinė
literatūra. Ir tai viskas dėlto, kad
lietuvio rašytojo kūrybinis gyveni
mas apsireiškia laisvėje.

Priverstiniai reveransai okupuo
to] Lietuvoj
Skurdus pasaulis paliko paverg
tos Lietuvos rašytojui. Priversti
niai reveransai, tramdymas kūrybi
nio originalumo, baimė nusikalsti
drąsiu žingsniu šonan iš rikiuotės,
o to viso palydovai — suniekšėjimas ir klouniškas pataikūniškumas
pavergėjui. Tai vis pavergtos Lie
tuvos rašytojo pasaulis. Jame nėra
kūrybai žemės po kojomis, jame
nėra laisvės.

Tik lietuvis kūrėjas svetur, už
pavergtos tėvynės sienų yra tikra
sis lietuviškojo kūrybinio ir kaip
individualus, kad ir kaip genijaus
reprezentantas. Ir kad savaimin
gai — vienišas būtų jo genijus, vi
sumoje jo saitai su lietuvių literatū
ros vientisumu niekad neišnyks. Ir
niekad nebus lietuvių literatūros
reprezentantai tie kūriniai, kurie
išdygsta iš po dvasinio botago, iš
suniekšėjimo, arba ir pataikūniškumo. Jie gimė ir jie liks tik kaip
paminklai, liudiją, iki kurio laips
nio pajėgė svetimas rašyti lietuvio
rašytojo plunksna. Tik naivėliai
mumyse pigiai blizgančią monetą
iš anapus priima už tikrą lietuvišką
pinigą.

RAŠYTOJUI OKUPUOTO! LIETUVOJ darbo planą ir temas nustato par
tija; metai keičiasi, bet planai ir uždaviniai lieka tie patys. Tokia par
tijos "globa" menininkams įkyrėjo iki gyvo kaulo; tai rodo ir karika
tūra, paimta iš jų spaudos.

THE PARTY sets up plans and themes for writers in occupied Lithu
ania; the years pass, but the plans and problems remain unchanged.

LIETUVIU

RADIJO

PROGRAMOS,

kurios bendradarbiauja su “Lietuvių Dienomis'’.

Hartford, Conn.

Los Angeles, Calif.
LITHUANIAN MELODY HOUR
Šeštadieniais-Saturdays 8:45—9:15 A. M.
KBLA Radijo Stotis 1490 kc.
Direktorius Bruno Gediminas, 4023 W. 60
St., Los Angeles 43, Calif.
AX 5-2260
Reikalų vedėjas — George Rudelis, 5027
Zelzah St., Encino, Calif.

Amsterdam, N. Y.

"TĖVYNĖS GARSAI"
Connecticut valstybės kultūrinė valandėlė
Hartford — WPOP — 1410 klc.
Kiekvieną sekmadienį 12:00-1:00 vai. p.p.
Programos vedėjas VI. Plečkaitis.
30 Murray St., New Britain, Conn.
Tel.: BAldwin 5-0994

Madrid, Espana

Lietuviška programa
WCSS — 1490 klc.
Sekmadieniais 7-8 vai. vakaro.
Programos vedėjas - Juozas Olšauskas.
Reikalų vedėjas ir pranešėjas:
Leonardas Hartvigas
17 Eagle St., Amsterdam, N. Y.

VYKDOMOSIOS VLIKO TARYBOS
RADIJO BIURAS MADRIDE
TAUTINIS ISPANIJOS RADIJAS
laiduoja lietuviškai 21:30 — 21: 45
Lietuvos laiku (arba 19:30—19:45 Vid.
Europos laiku) 32 ir 42 metrų bangomis.
Kiekv. programa kartojama kitos dienos
rytą 8:30 Lietuvos laiku (6:30—6:45 Vid.
Europos laiku) 42 metrų banga.

Baltimore, Md.

New York - New Jersey

"RADIJO PROGRAMA LIETUVIAMS"
Girdima Marylande ir Washington, D.C.
Sekmadienių popietėmis 12:30—1:00
WBMD 750 kilocycles
Programos vedėjai: Albertas Juškevičius,
4515 Wilmslow Rd., Baltimore 10, Md.,
Phone: Tuxedo 9-8693;
Kęstutis Laskauskas, 809 Scott St., Balti
more 30, Md. Phone: Saratoga 7-7963.

"LIETUVOS ATSIMINIMŲ"
Radijo valanda girdima
kiekvieną šeštadienį 4:00-5:00 vai. p.p.
iš New Yorko stoties WEVD - 1330 kilv.
ir 97.9 meg. (FM).
Direktorius Jokūbas J. Stukas,
1264 White tS., Hillside, N. J.
Tel.: WAverly 6-3325

So. Boston, Mass.

Nauj. Anglijos lietuvių Radijo programa
Sekmadieniais nuo 11:00 iki 12:00 vai.
WHIL — 1430 banga, Medford 55, Mass.
Antanas F. Kneižys, vedėjas.
... 50 Cottage St., Norwood, Mass. ....
Tel. NOrwood 7-1449.

LAISVĖS VARPAS
WKOX, banga 1190, Framingham, Mass
Sekmadieniais — 8_9 vai. rytą.
P. Viščinis, programos vedėjas,
47 Banks St., Brockton 18, Mass.
LIETUVIŲ RADIJO KORP. PROGRAMA
Seniausia liet. Radijo programa Naujojoje
Anglijoje, veikianti nuo 1934 m. bal. m.
Boston, Mass. — WLYN - 1360
Sekmadieniais 2:30—3:00 vai. popiet.
Muzika, dainos ir Magdutės pasaka.
Direktorius Steponas Minkus.
502 E. Broadway, So. Boston 27, Mass.
Tel.: AN 8-0489

Cleveland, Ohio
TĖVIŠKĖS GARSŲ Radijo programa
transliuojama kiekvieną sekmadienį
nuo 5:00 iki 5:30 vai. popiet,
per WDOK stotį, banga 1260.
Programos vedėjas — Juozas Stempužis
506 E. 118 St., Cleveland 8, Ohio

Chicago, Illinois
SOPHIE BARČUS
LIETUVIŲ ŠEIMININKIŲ PROGRAMOS
Kas rytą nuo pirmadienio iki penktadienio
10:00 — 11:00.
Šeštadienį ir sekmadienį — 8:30-9:30.
"Vakaruškos" pirmadienio vak. 7:00-8:00Visos programos iš
WOPA Stoties 1490 klc. A. M. 102-7 F. M.
7159 S. Maplewood Ave., Chicago 29, III.
Tel.: HEmlock 4-2413.

Detroit, Mich.
"BALTIC MELODIES"
Detroit WJLB, 1400 kilocycles.
Saturdays 8:30-9:15 P. M.
Director: Helen Rauby.
16926 Pinehurst, Detroit 21, Mich.
Telephone: UNiversity 1-1072.
LITHUANIAN MELODIES Radijo valandėlė
Ann Arbor - WPAG - 1050 kilocycles.
Sekmadieniais 1:00 — 1:30 p. p.
Direktorius Ralph Valatka,
15756 Lesure Ave., Detroit 27, Mich.
Telephone: BRoadway 3-2224
"LITHUANIAN VOICE"
(iš Inkster, Mich.) — WCHB, banga 1440
Sekmadieniais 16:00 — 17:00 popiet.
Programos vedėjas J. Kriščiūnas,
803 N. Crawford, Detroit, Mich.
Tel.: VI 1-5724

Norwood, Mass.

Philadelphia, Pa.
Lietuvių Bendruomenės Radijo Programa
BENDRUOMENĖS BALSAS
Stotis WDAS — 1480 kilocycl.
Sekmadieniais nuo 6:30 iki 7:00 vakaro
Kultūrinės, politinės apžvalgos, žinios,
muzika ir skelbimai.
Valandėlės vedėjas Adolfas Gaigalas.
Programas tvarko ir praveda redakcinis
kolektyvas.
Rašyti: "Bendruomenės Balsas", 335 Titan
St., Philadlphia 47, Pa., Tel. HO 7-4176

Pittsburgh, Pa.
Lithuanian Radio Program in
Pittsburgh, Penn.
Pittsburgh, Penn. - WPIT - 730 kilocycles.
Sekmadieniais 12:30—1:00 p. p.
Programos vedėjai:
Povilas ir Gertruda Dargiai.
Visais reikalais kreiptis:
2040 Spring Hill Road, Pittsburgh 16, Pa.
Lithuanian Catholic Hour
Pittsburgh, Pa. - WLOA-1550 kilocycles.
Sundays — 1:30 - 2:00 P. M.
Produced by Knights of Lithuania,
Pittsburgh District.
WLOA, Braddock, Pa.
"YOUR FAVORITE LITHUANIAN AND
AMERICAN MELODY HOUR"
WAMO — 860 on your dial.
Pittsburgh's Country and Western Music
Station. Producer and Announcer:
Frank J. Saldukas,
5915 Elwood St., Pittsburh 32, Pa.
Assistant: George Žilinskas.

The

First

Linkėjimai

.. taupytojams ir skolintojams ..

CRANE SAVINGS &

LOAN ASS'N
B. R. PIETKIEWICH,

President
2555 W. 47th St.,

Chicago 32, Ill.

Rochester, N. Y.
Lietuvių Radijo Klubas
Rochester, N. Y. — WHEC — 1460 klc.
Programos kiekvieną sekmadienį
9:30 — 10:00 rytą.
Klubo valdyba:
Pr. Saiadžius, garbės pirm-, 309 Alphonse
St. (21); Pr. Puidokas, pirm. 38 St. Jacob
St. (21); A. Cieminis, vicepirm. 226 Lux St.
(21), Vyt. Žmuiazinas, izd. 235 Furlong
St. (21); R. Kiršteinas, sekr. 213 Berlin St.
(21); Br. Krokys, narys 10 Dudley St. (5).
Programas praveda valdybos nariai ir šie
yedėjai:R. Gaidytė, St. Ilgūnas, D. Šiurūienė, H. Žemelis.

Roma, Italia
ROMOS RADIJAS
Tians.iuo|ama kasdien nuo 20 vai. 50 min.
iki 21 vai. 10 min. Vidurio curopos laiku,
41,15 ir 50,34 metrų bangomis.
Vedė|as Dr. J. Gailius.
Circonvaizione Appia 158.

Sao Paulo, Brasii
"TĖVYNĖS GARSAI"
Lietuviška muzikos valanda
Radio Cometa — Z. Y. R. 217, vidutinė
mis bangomis 1.130 keis.; mikrobangomis
(frequencia modulada) 1071 mg.
Sekmadieniais
13:00- 14:25 Rio de Janeiro laiku.
Vadovauja "Tėvynės Garsų" kolektyvas.
Caixa Postal 403, S. Pauio, Brazil, S. A.
Adresas:
Ši valandėlė girdima visose Amerikoje.

Toronto, Ont, Canada
TĖVYNĖS PRISIMINIMAI

Kiekvieną sekmadienį nuo 1 iki 1:45 pp.
WHLO stotis, Niagara Falls, N. Y. Banga
1270. Programos ved. J. R. Simanavičius,
132 Have;ock St., Toronto, Ont., Canada
Telef.: LE 4-1274

Vatikanas, Italia
Programa transliuojama 8 kartus savaitėje
Sekmad. rytais 10:30-11:00 Lietuvos laiku
kiekviena vakarą 20:15-20:30 Liet, laiku.
Bangos: 31, 25, 19 ir 196 metrų.
Vedėjas Kun. Dr. V. Kaziūnas.
Adresas:
Sezione Lituana, Stazione Radio
CITTA DEL VATICANO-

Waterbury, Conn.
"LITHUANIAN MEMORIES"
Waterbury - WWCO - 1240 kilocycles
Saturdays — 6:30 to 7:30 P. M.
Director t
148 Grand Si
-Vaterbury 2, Conn.

LIETUVIŲ RADIJO PARTIJA
WATR, Waterbury, 1320 kilocycles.
Kiekvieną šeštadienio vakarą
<,.40 iki 7:30 p. m.
Programos vedėjas ir direktorius,
John D. Adams-Adomaitis
27 Congress Avenue, Waterbury, Con.
Telefonai: PLaza 3-2787 ir PL 3-8898
i®©©©©©©©©©©©©©©©©©®©©©©?

ADOLPH and CECELIA

DIENŲ"

“LIETUVIŲ
IR

ŽURNALO

LEIDYKLOS LEIDINIŲ

PLATINTOJAI
JUNGT. AMERIKOS VALST.:
Baltimore, Md. — A. Česonis, K. Bradūnas
Brooklyn, N. Y.— J. Pašukonis, L.A.P. Klu
bo Spaudos Kioskas, J. Ginkus.
So. Boston, Mass. — D. Giedraitis, S. Min
kus, kun. J. Klimas.
Chicago, III. — K. Babickas, Balys Braxdžionis, J- Karvelis, S. Metricks, St.
Penčyla, Marginiai, P. Švelnys, Terra,
B. Urbonas, V. Būtėnas.
Cicero, III. — K. P. Deveikis, J. Memenąs.
Cleveland, Ohio — Dirva, V. Rociūnas.
Detroit, Mich. — Gaiva, Neringa, St. An
thony's Parish Library.
Elizabeth, N J. — P. Kudulis, A. Rudzitas.
E. St. Louis, III. — A. Vaitkus.
£. Chicago, Ind. — E. Vilutis.
Grand Rapids, Mich. — J. Belinis.

Hartford, Conn. — VI. Plečkaitis.
Los Angeles, Calif. — V. Prižgintas.
Newark, N. J. — K. Trečiokas.
Omaha, Nebr. — E. Ribokienė, kun. L.
Musteikis.
Philadelphia, Pa. — J. Karaška, B. Raugas.
V. Karalius.
Pittsburgh, Pa. — F. Žilionis.
Rochester, N. Y. — A. Sabalis.
Waterbury, Conn. — J. Gaidys, Spauda.
Waukegan, III. — V. Petrauskas.
Wilkes-Barre, Pa. — V. Ramanauskas.
Worcester, Mass. — P. PauliukonisKANADOJE:

Toronto, Ont. — A. Kuolas J. Smolskis
Time Cigar Store, V. Aušrotas.
Hamilton, Ont. — Z. Orvidas, J. Pleinys
S. Bakšys.
St. Catherines, Ont. — K. Kudukis.
Montreal, Que.— P. Rudinskas (Parish Lib
Winnipeg, Man. — S. Bujokas.
/ rary)
W. Lome, Ont. — A. Kojelaitis.
Welland,Ont. — K. Žukauskas.
Louvain — Kun. J. Dėdinas.
BELGIJOJE;
ANGLIJOJE:

tendon — D. Daunoraitė.

AUSTRALIJOJE:
Melbourne — A. Vingis, B. Zumeris.
Canberra — V. Balsys.
N. Geelong — L- Bertašius.
St. Kilda — P. Bienkevičius, N. Butkūnas
Sydney — Kun. P. Butkus.
Adelaide, Edwardstown, — A. Kubilius.
Rivervale, W. Australia — Kun. L. Kemėšis.
Williamstown — Kun. L. Vaseris.
Cabramatta — J. Skirka.
Brisbane — K. Stankūnas.
ITALIJOJE:
Rome — Kun. V- Mincevičius.
ISPANIJOJE:
Madrid — Kun. K. Patalavičius.

NAUJ. ZELANDIJOJE:
Auckland — G. Procuta.
VENECUELOJE:
Rev. A. Perkumas. Z Doneika

CASPER
Laidotuvių Namas

HELEN'S

COWLEY & CASPER
praneša, kad dėl freeway'jaus pravedim.''
susidariusių nepatogumų, persikėlė į nau
ją vietą ir susijungė su

HOUSE OF BEAUTY

LUKE O'CONNOR &
SONS MORTUARY
931 W. Venice Blvd.
Richmond 9-1061
Mes čia patarnausime savo draugams lie
tuviams su tuo pačiu nuoširdumu ir simtija kaip ir anksčiau.

New Address:

HELEN MOCKUS
5265 Fountain Ave.

HOLLYWOOD

New Telephone:

California

NOrmandy 5-335'

PROF. S. SUŽIEDĖLIS IN LOS ANGELES

